
 
 
 

У складу са чланом 137. Закона о спорту („Службени гласник РС” број 10/2016 ) и чланом 7. 
Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист 
Града Ниша“, број 83/2012, 67/2013 и 115/2016), 

 
Градоначелник Града Ниша расписује 

 
 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА 

ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ НИШУ ЗА 
2017. ГОДИНУ 

 
 

САДРЖИНА ПРОГРАМА 
 
 Посебни програми морају бити из области спорта утврђених чланом 137. став 1. тач. 4)  Закона о 
спорту, односно чланом 2. тач. 4) Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта 
у Граду Нишу, односно за обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски 
развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима. 
  
 

ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА ПРОГРАМА 
 

 Носилац програма може аплицирати само са једним програмом из наведене области. 
 

Носилац програма који  је поднео годишњи програм којим су обухваћени и посебни 
програми, не може за исте активности да поднесe и посебан програм по овом јавном позиву. 

 
 Рок за доставу пријава  је 15 дана од дана објављивања Јавног позива  на званичном сајту 
Града Ниша и огласним таблама Секретаријата за омладину и спорт у Ул. Вождова бр.16  и Ул. 
Страхињића Бана бр. 2а.   
 
 Пријава се може доствити лично или  поштом на  адресу: Спортски савез Ниша, Ул. Страхињића 
Бана бр. 2а.   
 
 Посебни програми се пријављују искључиво на Обрасцу број 6 који је саставни део  Правилника 
о  поступку одобравања програма  којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у 
Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 130/2016). 
 
 Образац број  6  носиоци програма могу  преузети са званичног сајта Града Ниша (www.ni.rs) и  у 
прилогу су овог јавног позива. 
 
 Обрасци морају бити попуњени у четири примерка, од којих се три примерка предају предлагачу 
програма, односно Спортском савезу Ниша, а четврти, након овере од стране предлагача, задржава 
носилац програма. 
 
 Образац треба попунити искључиво електронски, фонтом ариал 10, без прореда. Једино 
дозвољено одступање је болд или италик, ако се нађе за потребно. 
    

  
 

http://www.ni.rs/


 Образац предлога програма треба да буде достављен такође и у електронској форми (CD).  
 
 Обрасци морају бити оверени печатом организације и потписани од стране овлашћеног лица.  

 
 Предлог програма треба да прати Пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације 
о организацији и предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених 
средстава и др.), које је потписало  лице овлашћено за заступање организације. 
  
 Апликациони формулари, Пропратно писмо, целокупна пратећа документација и CD морају бити 
достављени у картонској фасцикли уметнутој у једну коверту. 
 
 Предња страна коверте мора да садржи следеће податке: 

 
- Назнаку: Пријава на Јавни позив за посебне програме у области спорта у Граду Нишу за 2017. годину; 
- Назив и адресу носиоца  програма, и 
- Назив програма. 
 

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 Пропратна документација се доставља  у  једном примерку. 
 

 Носилац предлога програма је уз обрасце, Пропратно писмо и CD обавезан да достави следећу 
документацију: 

 
1. копију решења о регистрацији организације  
2. копију решења о додели ПИБ-а  (само ако ПИБ није садржан у решењу о регистрацији) 
3. извод из Управе за трезор о отвореном подрачуну корисника јавних средстава  
4. копију статута  
5. копију решења о упису у матичну евиденцију 
6. копију годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину и финансијског плана за 

текућу годину 
7.  одлуку надлежног органа носиоца програма о утврђивању предлога посебног програма 
8.  одлуку о суфинансирању програма или потврду намере о суфинансирању програма 
9.  изјаву да не постоје препреке из члана 118. ст. 5. и 133. ст. 5. Закона о спорту 
10. уколико има партнера у програму и изјаву о партнерству попуњену и потписану од стране свих 

партнера у програму (образац из Правилника) 
11. лиценце или дипломе за тренере 
12. уговоре за тренере 
13. извод из НБС о стању рачуна код Управе за трезор 
 

 
 Напомена:Спортске организације које су  уз  предлоге годишњих програма за 2017. годину 
доставиле  потпуну тражену документацију, нису у обавези да доставе документацију од редног броја 1 
закључно са редним бројем 6, осим у случају ако је у међувремену дошло до промене наведених аката, 
када су у обавези да их доставе. У случају да није било измена потребно је о томе приложити оверену и 
потписану изјаву. Спортске организације су у обавези да доставе документацију од редног броја 7 до 
редног броја 13. 
 
 

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ НОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ 
 

 Носилац програма мора да: 
 
1)  буде уписан у одговарајући регистар и националну евиденцију у складу са Законом;  
2)  искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено; 



3)  да има седиште на територији Града; 
4)  да је директно одговоран за реализацију програма;  
5)  да је претходно обављао делатност у области спорта најмање годину дана; 
6) да је са успехом реализовао претходно одобрене програме, осим у случају да програм подноси 
први пут; 
7) да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом 
програма у складу са Законом и  
8) располаже капацитетима за реализацију програма. 
 
 Носилац програма не може да:  
 
1)  буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;  
2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и 
пребацивања буџетских средстава на  рачун, пореске дугове или дугове према организацијама 
социјалног осигурања и  
3)  буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ 
у вези са његовом делатношћу. 
 

 
КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ  ПРОГРАМ ТРЕБА ДА ИСПУНИ 

 
               Предлог програма мора да задовољава следеће опште критеријуме: 
 
1) да доприноси остваривању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених Законом; 
2) да је у складу са Законом, подзаконским актима, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији и 
aктима Града; 
3) да је од значаја за Град; 
4) да је у складу са спортским правилима и принципима надлежног националног гранског спортског 
савеза; 
5) да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву,  
6) да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Граду; 
7) да ће се реализовати у текућој години; 
8) да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова програма из сопствених средстава или неког 
другог извора. 

 
 

КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ОЦЕНУ  ПРОГРАМА 
 

 Комисија ће програме оцењивати по ближим и посебним критеријумима. 
 
  Ближи критеријуми: 

 
а) квалитет програма; 
б) могућност квалитетне реализације програма; 
в) утицај програма на развој, афирмацију и унапређење спорта у Граду, и  
г) сразмера између могуће реализације циљева програма и трошкова његове реализације. 
 

              Посебни критеријуми: 
 

 - знање и вештина ангажованих спортских стручњака да организује и реализује програм;  
- усмерености ка повећању обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима     
узраста до 20 година; 

 -  број талентованих спортиста који је укључен у спортске активности, и 
 -  постојање адекватног спортског објекта. 



 
 

 
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
 

 На предлог Комисије, Градско веће Града Ниша предлаже Градоначелнику Града Ниша  
одобравање, односно неодобравање посебних програма. 
 
 Градоначелник Града Ниша  одлучује решењем за сваког носиоца програма посебно. 
  
 Уколико је носилац програма незадовољан наведеним решењем, може на исто поднети 
приговор Градском већу Града Ниша преко Секретаријата за омладину и спорт, у року од 8 дана од 
дана пријема решења. 
    

Са носиоцем одобреног програма Градоначелник Града Ниша закључује уговор о реализацији 
програма, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. 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. 

     
Добијена средства из буџета Града Ниша морају бити употребљена најкасније до 31.12.2017. 

године.    
            

 Носилац програма је у обавези да Секретаријату за омладину и спорт достави извештај са 
потребном документацијом о остваривању програма и коришћењу средстава буџета Града, у року који 
је предвиђен уговором о реализацији програма.         
  
 За све додатне информације заинтересовани  се могу обратити Спортском савезу Ниша на 
телефон 513-216 или  путем електронске поште на e-mail: sportskisaveznis@gmail.com као и 
Секретаријату за омладину и спорт, Одсеку за спорт на телефон 513-276 или путем електронске поште 
на e-mail: Sasa.Sagric@gu.ni.rs  
 
 
 
Број:  
  
У Нишу,                          
  
                                                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
 
                                                 Дарко Булатовић 
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