На основу члана 15. ст. 2., 3. и 4. Одлуке о финансирању потреба и интереса грађана у
области спорта (''Сл.гласник града Ваљева'' бр.11/16), а у складу са Одлуком о буџету града
Ваљева за 2017.годину (''Сл.гласник града Ваљева'' бр.18/16), Градска управа за друштвене
делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Ваљево расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за финансирање Посебних програма
у области спорта на територији града Ваљева у 2017.години
Расписује се Јавни позив за финансирање посебних програма у области спорта на
територији града Ваљева у 2017. години.
За реализацију посебних програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта на територији града Ваљева, а који ће се реализовати у 2017. години по овом Јавном
позиву, Одлуком о буџету града Ваљева за 2017. годину обезбеђена су средства у износу од
3.500.000,00 динара.
Потребе и интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују средства Града, у складу са
законом, јесу:
1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно
бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице
локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у
њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;
3) организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне
самоуправе;
4) обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
5) учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у
домаћим и европским клупским такмичењима;
6) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење
физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и
међуопштинска школска спортска такмичења и др.);
7) делатност организација у области спорта чији је оснивач јединица локалне
самоуправе;
8) делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице
локалне самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
9) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортскоздравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање;
10) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно
перспективних спортиста;
11) спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање,
намештање спортских резултата и др.);
12) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у
систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и
делатностима;
13) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних
информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији
јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских
публикација;
14) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице
локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских
стручњака и врхунских спортиста;
15) 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;
16) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
Потребе грађана из претходног става. тач. 1), 2) и 6) овог закона имају приоритет при избору
програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у Граду односно други
програми могу бити одобрени тек након што се задовоље потребе грађана из претходног
става. тач. 1), 2) и 6).
Носилац програма мора:
1) да буде регистрован у складу са Законом;
2) да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није
друкчије одређено;
4) да има седиште на територији Града, ако Законом или овом одлуком није
другачије утврђено;
5) да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
6) да је претходно обављао спортску делатност најмање годину дана;
7) да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских
активности и делатности;
8) да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма
ранијих година;
9) да располаже капацитетима за реализацију програма;
10) да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.
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 (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове
или дугове према организацијама социјалног осигурања;
3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или
привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду
са децом и спречавањем негативних појава у спорту.
Избор програма који ће се финансирати средствима буџета вршиће се применом следећих
критеријума:
1. Општи критеријуми:
 Утицај програма на развој, афирмацију и унапређење спорта у граду;
 Могућност реализације у планираним роковима са планираним средствима;
 Значај остварених циљева у односу на трошкове реализације програма;
2. Посебни критеријуми:
2.1. Програм школских спортских такмичења:
 Могућност квалитетне организације и реализације спортских такмичења на
безбедан начин, у гранама спорта које су утврђене пропозицијама надлежног
спортског савеза и надлежног министарства;
 Знање и вештина ангажованог спортског стручњака да реализује спортска
школска такмичења;
 Могућност учешћа на свим нивоима школских такмичења у складу са законом;
2.2. Програм рада са младим спортским талентима:
 Знање и вештина ангажованих спортских стручњака да организују и реализују
програм рада са младим спортским талентима;

 Усмереност на повећању обухвата и квалитета рада са младим спортским
талентима узраста до 18 година;
 Број деце и омладине који је укључен у спортске активности предвиђене
програмом рада младим спортским талентима;
2.3. Програм спортских активности деце и омладине:
 Знање и вештина спортских стручњака за рад са децом предшколског и
школског узраста и студентима;
 Примена телесних вежби којима се остварује позитиван утицај на здравље деце
и омладине;
 Број деце и омладине који је укључен у спортске активности програма;
 Допринос програма стварању услова за задовољење потреба деце и омладине
за игром и такмичењем без обзира на пол, узраст, расну и верску припадност
или инвалидитет;
 Реализација програма изван редовног система такмичења;
2.4. Програм спортске сарадње са другим градовима:
 Традиција реализације програма спортске сарадње са спортским
организацијама, градовима са којима је град успоставио сарадњу;
 Број учесника у реализацији програма;
 Квалитет сарадње са спортским организацијама са којима град сарађује;
 Успостављање нових облика сарадње који доприносе презентовању града;
2.5. Спортско-рекреативних активности особа са инвалидитетом:
 Знања и вештина ангажованог стручњака за рад са особама са инвалидитетом;
 Позитиван утицај програма на заинтересованост особа са инвалидитетом за
учешће у спортским активностима предвиђених програмом;
 Примена телесних вежби за допринос очувању и побољшању здравља особа са
инвалидитетом;
 Афирмација значаја бављења спортом особа са инвалидитетом и допринос
њиховом равноправном учешћу у спортским такмичењима;
2.6. Програм рекреативног спорта:
 Допринос стварању услова за задовољавање потреба грађана за физичком
активношћу, независно од пола, узраста, расне и верске припадности;
 Допринос афирмацији рекреативног спорта и промоцији здравих стилова
живота и значаја редовне физичке активности;
 Број учесника који је обухваћен програмом;
 Реализација програма изван редовног система такмичења;
2.7. Програм спортског савеза:
 Допринос прикупљању, евидентирању, обради и публиковању података о
постигнутим спортским резултатима, значајним спортским догађајима и о
спортским стручњацима града Ваљева;
 Допринос развоју и унапређењу организованости спортских организација у
гранске савезе;
 Подизање квалитета организовања спортских приредби од значаја за град;
 Подизање квалитета организовања редовних такмичарских активности
спортских организација;
 Допринос, афирмација и подстицање стручног рада у спорту;
 Организација избора спортисте и спортских радника године.
При одобравању програма, приоритет имају програми који су структурне и развојне природе
као и програми у којима је обезбеђено суфинансирање.
Одобрени програми се финансирају у висини и под условима који обезбеђују да се уз
најмањи утрошак средстава из буџета града постигну намеравани резултати.
Предлагач може поднети само један предлог програма по овом Јавном позиву.

Буџет програма предвиђен предлогом програма треба да буде:
1) Остварив – у смислу реалних износа који се планирају по свакој буџетској ставци
(стварне цене и стандардне тарифе);
2) обухватан – треба да укључи ипокрије све трошкове програма и прикаже учешће свих
извора финансирања;
3) избалансиран – посебно у односу на друштвене трошкове и
4) прецизан - без заокруживања износа по буџетским линијама и без погрешних цифара
или збирова по редовима и колонама.
Програм мора бити реализован најкасније до 31. децембра 2017. године.
Потпуна документација за пријаву на Јавни позив треба да садржи:
 образац пријаве на Јавни позив у 2 примерка (који садржи детаљан опис програма
за чије финансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време
реализације програма и детаљан финансијски план),
 доказ о упису у регистар код надлежног органа,
 копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс
успеха за 2015. годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне
регистре),
 одлуку надлежног органа удружења о усвајању посебног програма,
 копију статута удружења.
Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији града
Ваљева ( www.valjevo.org.rs).
Комплетна документација за пријаву на Јавни позив доставља се у једној затвореној
коверти.
Образац пријаве на Јавни позив са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за
избор програма у области спорта ''Пријава на Јавни позив за финансирање Посебних
програма у области спорта на територији града Ваљева – не отварати'' препорученом
поштом на адресу: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и
инспекцијске послове Ваљево, ул. Карађорђева бр. 64, 14000 Ваљево или предајом на
писарницу Градске управе.
Образац пријаве на Конкурс доставља се у штампаном облику у два примерка оверен од
стране овлашћеног лица док се пратећа документација доставља у једном примерку (може и
фотокопија).
Пријаве на конкурс могу се поднети до 24.02.2017. године у 15,00 часова, без обзира на
начин подношења.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Комисија за избор програма у области спорта размотриће пристигле пријаве и на основу
наведених критеријума утврдити предлог за финансирање у 2017. години.
Коначну одлуку о додели средстава доноси Градоначелник.
Додатне информације могу се добити на телефон 014-294-763.
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