
На  основу  чл.  58.  Статута  Општине  Житиште,  и  чл.  7.  и  8.  Правилника  о
суфинасирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области  спорта  у  општини  Житиште,  Председник  Општине  Житиште  дана
12.1.2017. године расписује

ЈАВНИ  КОНКУРС 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ИЗ

ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЖИТИШТЕ ЗА 201  7  .
ГОДИНУ

1. Предмет конкурса
 

Предмет Конкурса представља расподелу средстава опредељених Одлуком
о  буџету  општине  Житиште  за  2017.годину,  ПРОГРАМ  1301  - РАЗВОЈ
СПОРТА  И  ОМЛАДИНЕ,  програмска  активност  1301-0001,  функционална
класификација  810,  позиција  108,економска  класификација  481  за  спортске
организације.

Председник  општине  Житиште  позива  све  заинтересоване  спортске
организације,  да  са  својим  програмима  рада  конкуришу  за  суфинансирање
својих активности из области спорта, у следећим сегментима:

А) Годишњи програми Спортских организација са територије 
општине Житиште

Б) Годишњи  Програм  Спортског савеза општине Житиште.

2. Циљеви конкурса:

- Стварање услова за повећање учешћа грађана у спортским програмима 
кроз систематско вежбање

- Подизање квалитета у области свих сегмената спорта
- Здравствена превенција грађана кроз бављење рекреативним спортом
- Унапређивање и омасовљавање спорта у школама
- Унапређивање стручног рада у спорту путем едукација тренера за 

стручно - педагошки рад, препознавање талената, праћење стања 
тренираности и друго

- Промовисање спорта као сегмент здравог животног стила
- Социјална интеграција особа с посебним потребама кроз спортске 

активности.

3. Предмет суфинансирања

1. СПОРТСКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  КОЈЕ  СЕ  ТАКМИЧЕ  НА
ЗВАНИЧНИМ ПРВЕНСТВИМА

 Финансирање  трошкова  службеним  лицима  (судије,
делегати,дневнице и путни трошкови),

 Финансирање трошкова путовања спортских организација,
 Котизација за такмичења спортских организација,



 Трошкове лекарских прегледа,
 Едукација тренера,
 Спортска опрема и реквизити.
 Осигурање спортиста

2. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ РАЗВИЈАЈУ РИБОЛОБАЧКИ
СПОРТ

 Финансирање набавке рибље млађи,
 Финансирање дела материјалних трошкова (одржавање рибњакa,

уређење зелених површина).

3. СТРЕЉАЧКИ СПОРТ
 Финансирање дела котизација за Стрељачки спорт,
 Набавка муниције, покретних мета у Стрељачком спорту.

4. СПОРТСКИ САВЕЗ
 Програм предшколског и школског спорта
 Програмске активности и развој рекреативног спорта 

4. Општи услови конкурса

А) Да спортске организације имају својство правног лица са седиштем на 
територији општини Житиште и

Б) Да тренажни процес и стручни рад спортске организације спроводе на 
територији општини Житиште.

5. Посебни услови конкурса:

 Да спортске организације имају уредну и доступну документацију
 Спортске  организације  (клубови),  савези  које  конкуришу  на

Јавном  конкурсу  за  суфинансирање  програмских  активности  из
области спорта у општини Житиште за 2017. годину, морају бити
уписане  у  регистар  спортских  организација,  друштава  и  савеза
који води Агенција за привредне регистре. 

 Спортске  организације  морају  бити  чланови  територијалног
Спортског савеза.

 Спортски савез мора бити редован члан Спортског савеза Србије и
Војводине.

Начин  располагања  средствима  из  буџета  Општине  и  друге  обавезе
спортских организација  дефинишу се решењем Општинског већа.

Корисник средстава је дужан да на прописаном обрасцу достави извештај
са пратећом документацијом о утрошку додељених средстава.

Ненаменско трошење средстава из претходног става од стране спортских
организација,  повлачи  за  собом обавезу  враћања средстава  у  буџет  општине
Житиште.



Међусобна права и обавезе између спортске организације чији је програм
утврђен програмом суфинансирања програмских активности из области спорта
и општине Житиште, ближе ће се уредити уговором о додели средстава.

6. Конкурсна документација:

Удружења и савези из  области спорта  треба да  доставе  Програм рада са
финансијским планом за 2017. годину. 

За индивидуалне спортове потребно је доставити:

1. Назив и адресу, спортске организације
2. Податке о лицу за заступање и представљање
3. Написати  све  нивое  такмичења  (општинско,  покрајинско,  државно),  и

означити  у  ком  рангу  и  са  колико  освојених  медаља  је  клуб  завршио
сезону

4. Навести укупан број екипа у рангу такмичења и своју позицију на табели
5. Документовати ако је клуб био екипни првак
6. Набројати све селекције у клубу и број регистрованих такмичара који се

такмиче у тим селекцијама у редовном систему такмичења (селекција, име
и презиме, ЈМБГ, датум регистровања)

7. Копију дипломе и лиценце тренера
8. Тренутни ранг такмичења спортске организације, оверен од националног

гранског савеза.

За колективне спортове потребно је доставити:

1. Назив и адресу спортске организације
2. Податке о лицу за заступање и представљање
3. Уписати нивое (рангове) такмичења, и означити у ком рангу и на којој

позицији је клуб завршио сезону 
4. Навести број екипа у рангу такмичења и своју позицију на табели
5. Број регистрованих такмичара који учествују у редовним такмичењима
6. Набројати  селекције  у  клубу  и  број  регистрованих  такмичара  који  се

такмиче у редовним такмичењима по свакој селекцији
7. Копија дипломе и лиценце тренера 
8. Тренутни ранг такмичења спортске организације , оверен од националног

гранског савеза
9. Распоред такмичења (до потписивања уговора)

 За све спортске организације потребно је доставити - важи за 
све спортске организације:

1. Назив спортске организације
2. Подаци о лицу за заступање и представљање
3. Матични број
4. ПИБ
5. Рачун у пословној банци



6. Захтев са финансијским планом, а   посебно назначити трошкове 
котизације, лекарских прегледа, службених лица као и остале трошкове 
везане за такмичења.

7. Финансијски план за целу калнедарску годину по месецима (за обрачун 
месечних трансфера из буџета Општине)

7  . Рок

         Рок за предају конкурсне документације за суфинансирање програмских
активности  из  области  спорта  у  општини  Житиште  за  2017.  годину  је  до
27.1.2017. до 12 часова ,пријаве пристигле након тога неће се узети у разматрање.
Јавни  конкурс  биће  објављен  на  званичној  интернет  презентацији  ошптине
Житиште www  .  zitiste  .  rs

Конкурсну  документацију  је  могуће  преузети  у  просторијама  оштинског
већа у општинској Управи у Житишту, или на званичној интернет презентацији
ошптине Житиште www  .  zitiste  .  rs. Информације на телефон: 023/ 821 110

Пријаве на Конкурс са потребном конкурсном документацијом се предају
на  писарници  општинске  управе  Житиште  са  назнаком  „Јавни  конкурс  за
суфинансирање програмских активности из области спорта у ошптини Житиште
за 2017. годину“, или се достављају на адресу:

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА
Цара Душана 15
Ж И Т И Ш Т Е

СА НАЗНАКОМ:
- За Јавни конкурс за суфинансирање програмских активности из области    
спорта у општини Житиште за 2017. годину – НЕ ОТВАРАТИ
- Организације су обавезне да на коверти напишу назив организације која 
конкурише и број Јавног позива

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање!

8  . Додатне информације

Све  додатне  информације  у  вези  са  овим Конкурсом  могу  се  добити
лично сваког дана од 8 до 14 часова у просторијама Општинског већа у згради
Општине, или на телефон 023/ 821 110.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
Број: II - 401 - 3/2017
Дана: 12.1.2016.године
Ж И Т И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                                    Митар Вучуревић

http://www.zitiste.rs/
http://www.zitiste.rs/

