
 На основу члана 117. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 
10/18) (у даљем тексту: Закон) и члана 20. и 21. Правилника о одобравању 
и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана 
у области спорта на територији општине Свилајнац, („Службени гласник 
општине Свилајнац", број 14/17) (у даљем тексту: Правилник),  
 
Комисија за оцену предлога посебних програма којима се остварују 
потребе и интереси грађана у области спорта (у даљем тексту: Комисија),  
 

објављује 
 

Ј А В Н И  П О З И В 
 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
 

I 

 Предмет јавног позива је расподела средстава за финансирање, 
односно суфинансирање посебних програма којима се остварују потребе и 
интереси грађана у области спорта на територији општине Свилајнац за 
рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских 

објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне 

самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне 

самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске 

активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему 

спорта у 2023. години (члан 137. став 1. тачка 15) Закона). 

 Средства за финансирање, односно суфинансирање посебних 
програма по овом јавном позиву, обезбеђна су у буџету Општине 
Свилајнац за 2023. годину, у укупном износу од 4.000.000,00 динара. 

II 

 Учесник јавног позива може бити организација у области спорта, са 
седиштем на територији општине Свилајнац (у даљем тексту: носилац 
програма). 

 Средства за финансирање посебних програма по овом јавном 
позиву, могу се доделити носиоцу програма, под условом да: 

1) је регистрован у складу са законом;  
2) је уписан у националну евиденцију у складу са законом; 
3) искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако 

законом није друкчије одређено;  
4) има седиште на територији општине Свилајнац; 
5) је директно одговоран за припрему и извођење програма;  
6) је претходно обављао делатност у области спорта најмање 

годину дана;  
7) испуњава прописане услове за обављање спортских активности и 

делатности; 
8) је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био 

носилац програма ранијих година; 



9) буде је члан одговарајућег надлежног националног гранског 
спортског савеза. 

10)  није у поступку ликвидације, стачаја и под привременом 
забраном обављања делатности; 

11)  нема блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о 
реализацији програма и преношења жсредстава на пословни рачун, 
пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;  

12)  у последње две године није правноснажном одлуком кажњен за 
прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским 
пословањем, коришћењем имовине, у раду са децом и спречавањем 
негативних појава у спорту; 

13)  да је поднео извештај о реализацији одобореног програма, 
уколико је била носилац програма претходне године. 

Носиоцу програма се неће доделити средстава по овом јавном 
позиву, ако је:  

1) у конфликту интереса;  
2) намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке 

тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да да 
све потребне информације;  

3) покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на 
Kомисију током евалуационог периода или неког претходног поступка 
доделе средстава.  

 Дозвољава се подношење само једног предлога програма од стране 
једног носиоца програма  

 Организације у области спорта могу да подносе предлоге програма 
индивидуално или удружене са другим организацијама у области спорта 
(партнерски програми). 

 Организације које учествују у реализацији програма као партнери, и 
њихови трошкови прихватају се ако испуњавају исте услове који се 
примењују за носиоца програма. 

 Изјава о партнерству подноси се уз предлог програма, на 
прописаном обрасцу (Образац 11 - Изјава о партнерству) који је објављен 
у прилогу јавног позива на сајту Општине Свилајнац (www.svilajnac.rs). 

 У случају партнерских програма, само једна организација у области 
спорта је директно одговорна за управљање одобреним финансијским 
средствима свих партнерских организација на програму, тако да мора 
имати унутрашњу органзацију која ће омогућити такво финансијско 
пословање. 

III 

Одобрени програми се финансирају у висини и под условима који 
обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета Општине 
Свилајнац постигну намеравани резултати.  

IV 

Финансијски план за реализацију предложеног програма састоји се из:  
1) непосредних трошкова реализације програма (оправдани директни 

трошкови) – трошкови у вези са зарадама и хонорарима лица ангажованих 



на непосредној реализацији програма, материјалних трошкова и 
административних трошкова реализације програма;  

2) додатних оправданих трошкова носиоца програма (оправдани 
индиректни трошкови) – који не могу бити већи од 15% од оправданих 
директних трошкова.  

Оправдани директни трошкови морају бити неопходни за реализацију 
предложеног програма, стварни, детаљни и лако проверљиви и 
прихватљиви су ако не обухватају трошкове који су финансијским планом 
предложеног програма намењени непосредној реализацији неког другог 
дела програма.  

Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носилац програма 
добио из буџета општине Свилајнац за свој рад одговарајућа средства по 
другом основу.  

Трошкови из претходног става признају се:  
1) за зараду запослених лица на реализацији програма – до висине 

две просечне бруто зараде у Републици Србији за претходну годину, 
према подацима органа надлежног за послове статистике, обрачунато на 
месечном нивоу;  

2) за хонораре лица која учествују у реализацији одређене 
програмске целине програма - до висине две просечне бруто зараде у 
Републици Србији за претходну годину, према подацима органа надлежног 
за послове статистике, обрачунато на месечном нивоу за једну програмску 
целину; 

3) за трошкове путовања у земљи (смештаја, исхране, превоза, 
дневнице и остали трошкови у вези са путовањима) и иностранству 
(смештаја, исхране, превоза, дневнице, прибављања путних исправа, 
вакцинације и лекарских прегледа и остали трошкови у вези са 
путовањима) ради обављања програмских активности лица која учествују у 
реализацији програма – до висине трошкова признатих у складу са 
прописима који важе за државне службенике и намештенике и под условом 
да су уговорени у складу са законом, с тим да се, изузетно, могу признати 
и трошкови услуге обезбеђења исхране спортиста ван уговорених услуга 
под условом да се исхрана на припремама или такмичењима услед 
објективних околности не може реализовати у целости или делимично у 
оквиру уговорених услуга; 

4) за трошкове куповине опреме и плаћања услуга - под условом да 
су неопходни за реализацију програма и да су у складу са тржишним 
ценама, односно да су уговорени у складу са законом којим се уређују 
јавне набавке.  

Неоправдани трошкови су нарочито: дугови и покривање губитака или 
задужења; каматна задужења; ставке које се већ финансирају из неког 
другог програма; трошкови куповине земљишта и зграда и капитална 
улагања, осим када је то неопходно за реализацију програма; трошкови 
губитака због промена курса валута на финансијском тржишту; трошкови 
отплате рата по основу раније закључених уговора (лизинг, кредит); 
куповина алкохолних пића, безалкохолних газираних пића, брзе хране и 
дувана; паркинг у земљи, животно осигурање; казне; куповина поклона, 
осим код организације међународних спортских приредби и у складу са 



правилима надлежног спортског савеза; "разно", "евентуално", "остало" 
(сви трошкови морају бити детаљно описани у буџету програма). 

Лица која су запослена код носиоца програма и ангажована као 
учесници у програму не могу поред зараде добијати и хонорар за учешће у 
програму. 

Средства која носилац програма улаже у активности на реализацији 
предложеног програма морају бити посебно наведена.  

Оправдани трошкови морају бити базирани на реалним трошковима 
према врсти и подврсти трошкова (наведене јединице мере, број јединица 
и цена по јединици), а не на укупној суми, осим за трошкове путовања, 
дневница и индиректне трошкове. 

V 

Предлог програма подноси се на прописаном обрасцу (Образац 9 - 
Предлог посебног програма којим се остварује општи интерес у области 
спорта) који је објављен у прилогу јавног позива на сајту Општине 
Свилајнац.  

Уз предлог програма подноси се документација којом се доказује 
испуњеност услова за доделу средстава за финансирање, односно 
суфинансирање предложеног програма и то: 

1) пропратно писмо; 
2) фотокопија решења о регистрацији; 
3) изјава носиоца програма да не постоје препреке из члана 118. ст. 4 

и 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту; 
4) одлука надлежног органа носиоца програма о утврђивању 

предлога програма; 
5) изјава о партнерству (Образац 11 - Изјава о партнерству), уколико 

је реч о партнерском програму; 
6) фотокопија уговора о коришћењу спортског простора; 
7) исправу којом се доказује упис носиоца програма у националну 

евиденцију; 
8) исправу којом се доказује чланству носиоца програма у надлежном 

националном спортском савезу. 

 Предлога програма доставља се у три примерка, као и у 
електронској форми (CD, флеш). 

Предлог програма и пратећа документација, подносе се Комисији 
непосредно, предајом на шалтеру писарнице Општинске управе општине 
Свилајнац или преко поште, препорученом пошиљком, на адресу: 
Општина Свилајнац, Светог Саве 102, 35210 Свилајнац. 

Предлог програма и пратећа документација, подносе се Комисији, у 
затвореној коверти са назнаком „ПОСЕБАН ПРОГРАМ У ОБЛАСТИ 
СПОРТА ЗА 2023. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“. 

 Предња страна коверте мора садржати најмање следеће податке:  
1) назив посебног програма којим се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта;  
2) назив носиоца програма;  
3) адресу носиоца програма;  



4) напомену да се не отвара пре истека рока из јавног позива. 

 Рок за подношење предлога програма је 23.02.2023. године 

 Јавни позив се објављује на интернет страници Општине Свилајнац 
(www.svilajnac.rs) и на огласној табли Општинске управе општине 
Свилајнац. 

 Неблаговремене предлоге програма Комисија не разматра. 

 Предлог програма је неблаговремен, ако је поднет након истека рока 
за подношење предлога програма по овом јавном позиву. 

VI 

 Крајњи рок до ког морају бити употребљена средства, одредиће се 
уговором о реализацији програма. 

VII 

Оцену предлога програма по овом јавном позиву, врши Комисија. 

Председник општине Свалајнц, на предлог Комисије, појединачним 
решењима расподељује средства за финансирање, односно 
суфинансирање одобрених програма.  

Решења Председника општине Свилајнац су коначна и против њих се 
може водити управни спор.  

Предмет управног спора не може бити, износ добијених средстава. 

Са носиоцем одобреног програма Председник општине Свилајнац 
закључује уговор о реализовању програма. 

Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење 
уговора у року од осам дана од дана пријема позива сматраће се да је 
одустао од предлога програма. 

Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног програма 
додељена мања средства од средстава наведених у финансијском плану 
програма, носилац програма је обавезан да пре закључења уговора о 
реализовању програма усклади буџет програма и план реализације 
програмских активности са висином додељених средстава и одобреним 
активностима на реализацији програма, и да достави Комисији допуну, 
односно измену предложеног програма усаглашену са висином одобрених 
средстава, а у супротном ће се сматрати да је одустао од закључења 
уговора, најкасније у року од три дана од дана пријема обавештења о 
потреби усклађивања програма са додељеним средствима. 

VIII 

 Јавни позив објављује се на интернет сајту Општине Свилајнац и на 
огласној табли Општинске управе општине Свилајнац. 

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ 

ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА  

Број: 66-32/23-III, Дана: 08.02.2023. године 
 

             ПРЕДСЕДНИК 

 

Горан Урошевић, с.р. 


