У складу са чланом 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број 10/16), члана 20
Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 129/07)) чл. 2. Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Врњачка Бања, („Службени лист Општине Врњачка Бања" број 4/2017),и члана 15.
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања („Службени лист Општине Врњачка Бања" број 41/19)
Председник општине Врњачка Бања расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА РАДА
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

1.

Планирана средства за финансирање Програма спортских организација којима се остварује
општи интерес у области спорта у општини Врњачка Бања у буџету општине Врњачка Бања
за 2020. годину, предвиђена Одлуком о буџету за 2020. годину општине Врњачка Бања
(„Службени лист Општине Врњачка Бања" број 41/19) у разделу 4.глава 4.01.19. - Физичка
култура, функционална класификација 810 - услуге рекреације и спорта, програмска
класификација 1301 – развој спорта и омладине. Програмска активност 0001 Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима у укупном износу од
8.500.000,00 динара од чега је износ од 5.500.000,00 динара опредељен за финансирање
ГОДИШЊИХ програма спортских организација

2.

На основу пријаве на конкурс и категоризације, спортске организације стичу право
финансирања из буџета Општине Врњачка Бања, средстава намењених за ГОДИШЊЕ
редовне програме финансирања-дотације за следећу област:

3.

4.



Учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у
домаћим и европским клупским такмичењима, укључујучи и делатност
Спортског савеза Врњачка Бања

сагласно члану 2. Став 1. тачка 1 Правилника о одобравању и финансирању програма којима
се задовољавају потребе и интереси грђана у области спорта у општини Врњачка Бања уз
услов да испуне прописане критеријуме.
Категоризација се изражава у бодовима. Максималан број бодова у категоризацији износи
100 за једну спортску организацију. На основу достављене документација Комисија врши
бодовање за сваку спортску организацију која је ушла у систем валоризације годишњих
програма. На основу броја бодова утврђује се проценат (%) учешћа сваке спортске
организације у укупном броју бодова. Након тога прави се ранг листа валоризованих
спортских организација којима су одобрена финасијска средства за годишње програме. На
основу процената и укупно одобрене суме финансијских средстава за годишње програме
спортске организације које су ушле у систем валоризације годишњих програма утврђује се
коначни финансијски план за сваку спортску организацију посебно.

Основни критеријуми валоризације и максимуми бодова који се могу доделити спортским
организацијама на територији Општине Врњачка Бања су:
I Ранг спортске гране
10 бодова
II Ранг надлежног националног гранског спортског савеза
10 бодова
III Традиција организације
10 бодова
IV Ранг такмичења
10 бодова
V Постигнути спортски резултати
30 бодова
VI Број такмичарских екипа у редовним системима такмичења
5.

(Сви узрасти – мушкарци и жене)
VII Број ангажованих спортских тренера са дозволом за рад
VIII Број регистрованих спортиста
IX Број категорисаних спортиста
X Заступљеност спортиста у националним спортским репрезентацијама

10 бодова
10 бодова
10 бодова
5 бодова
5 бодова

По расписаном конкурсу за доделу средстава за финансирање ГОДИШЊИХ програма
спортских организација из буџета Општине Врњачка Бања за 2020. годину у износу од
5.500.000,00 динара спортске организације су дужне да, као доказ уз пријаву, поднесу
следећу документацију:

6.

 Пропратно писмо,
 Копија решења о регистрацији организације,
 Образац предлога програма,
 Це-де/флеш са предлогом програма,
 Копија уговора о отварању рачуна са банком,
 Одлуке о суфинансирању програма или потврда намере о суфинансирању програма,
 Копија статута,
 Копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину и финансијског плана
за текућу годину,
 Писмо о намерама од извођача или медијских кућа уколико је програмом предвиђено
бесплатно штампање или објављивање одређених промотивних материјала,,
 Изјава да не постоје препреке из члана 118. став 5. и члана 133. став 5. закона о спорту,
 Календар такмичења надлежног спортског савеза за програм организације спортског
такмичења од значаја за општину/град,
 Одлука надлежног органа носиоца програма о утврђивању предлога годишњег програма,
 Изјава о партнерству попуњења и потписана од стране свих партнера у програму,
 Одлука Спортског савеза о утврђивању предлога годишњег програма
 Копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ није садржан у решењу о регистрацији)
 Потврда надлежног националног гранског спортског савеза о чланству спортске
организације,
7. Општина Врњачка Бања према ликвидности буџета задржава право финансирањa програма у
мањем обиму од одобреног обима средстава у буџетима програма, у ком случају проценат
умањења средстава је исти за све програме клубова.
8. Све спортске организације које нису у могућности да наведену документацију доставе у
предвиђеном року, дужне су да Комисији доставе писмено образложење, као и да исту
доставе у накнадном року од 7 (седам) дана. У случају да тражену документацију не доставе
ни у накнадном року, сматраће се да не испуњавају критеријуме прописане Правилником о
одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у
Општини Врњачка Бања.
9. Предлоге Годишњих програма за организације у области спорта које су чланице
Спортског савеза Врњачка Бања подноси Спортски савез Врњачка Бања као надлежни
територијални Савез
10. Крајњи рок за исплату средстава за реализацију програма је 25. децембар 2020.године.
11. Јавни конкурс се објављује преко средстава информисања , на оглсној табли Општинске
управе општине Врњачка Бања и на званичном сајту Општине Врњачка Бања
www.vrnjackabanja.gov.rs и еУправи и остаје отворен у времену од 05. фебруара 2020.
године закључно са 20. фебруаром 2020. године.

12. Пријаве са прописаном конкурсном документацијом се подносе у затвореној коверти на
адресу: Општина Врњачка Бања, Крушевачка бр.17 или предајом на писарници Општинске
управе Општине Врњачка Бања, са назнаком: КОМИСИЈИ “ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА“
13. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана од 7,30 до 15,30 у
Општинској управи општине Врњачка Бања канцеларија бр. 3 и на званичном сајту Општине
Врњачка Бања www.vrnjackabanja.gov.rs
14. Све додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон: 601-213.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-369/20 од 04.02.2020.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић

