
На основу члана 138. Законa о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 24/2011 и 99/2011) Општинско веће 
Мали Иђош расписује следећи 
 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С 
за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области спорта 

из буџета општине Мали Иђош у 2016. години 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
 
– програми/пројекти спортских клубова (редовне активности у такмичаркој сезони); 
– организација спортских манифестација; 
– програми/пројекти из области школског спорта; 
– спортско-рекреативне активности особа с посебним потребама; 
– рекреативни пројекти/програми; 
– остали програми у складу са Законом о спорту 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Подносилац пријаве мора да поднесе документацију о испуњености ОПШТИХ УСЛОВА: 

1) За финансирање и суфинансирање редовних активности такмичарске сезоне: 
– да је седиште подносиоца програма на територији  општине Мали Иђош;  
– да је подносилац програма основан у складу са прописима којим је уређено његово 
оснивање;   
– да подносилац програма припада националном гранском спортском савезу преко кога се 
остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији.  
– да је подносилац програма укључен у редовни систем такмичења званичног гранског 
савеза;  
– да имају уредну евиденцију о чланству.  
 
2) За финансирање и суфинансирање осталих спортских манифестација:  
– да се пројекат реализује на територији општине Мали Иђош;  
– да је подносилац пројекта основан у складу са прописима којим је уређено његово 
оснивање; 
– да има потребно искуство у реализацији пројеката којима се остварује општи интерес у 
области спорта (доказ су претходно реализовано пројекти). 

Пријаве који не садрже тражену документацију или којe се не подносе на формулару који 
је предвиђен за овај јавни конкурс, неће бити разматране. 

Подносиоци програма/пројеката за које се траже средства из буџета општине Мали Иђош могу 
бити: спортске организације – спортски клубови и удружења грађана које су регистроване или 



делују на територији општине Мали Иђош, као и друга правна и физичка лица са искуством у 
реализацији програма и пројеката којима се остварује општи интерес у области спорта. 

Активности обухваћене програмом/пројектом реализују се до краја календарске године. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА  
 
Конкурс је отворен од 15. 02. 2016. године до потрошње средстава који су предвиђени Одлуком о 
буџету општине Мали Иђош за 2016. годину за ту намену.  
 
Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ЈАВНИ КОНКУРС ЗАФИНАНСИРАЊЕ И 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ У 2016. ГОДИНИ на адресу Главна бр. 32., 24321 Мали Иђош, поштом 
или предајом писарници Општинске управе општине Мали Иђош. 

 
Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефону: 024/730-010. 

 
Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 8,00 до 14,00 часова, 
у згради Општине Мали Иђош, Главна бр.32., Мали Иђош, пријемни шалтер Општинског 
услужног центра односно преузети са званичне web-презентације општине Мали Иђош 
http://www.maliidos.com/. 

 
Коначну одлуку о додели средстава на предлог Комисије доноси Општинско веће. 
Након коначности акта о додели средстава за финансирање или суфинансирање 
програма/пројеката, склапа се, уговор са подносиоцем пријаве. Уговор о спровођењу 
програма/пројеката закључују овлашћени представник подносиоца пријаве и Општинско веће 
Мали Иђош. 
Уговором се уређују права, обавезе и одговорност уговорних страна, начин реализовања програма, 
као и начин извештавања о наменском трошењу одобренихсредстава.  
Уколико се подносилац не одазове позиву за потписивање уговора у року од 3 дана од обавештења 
да му је захтев одобрен, сматраће се да је одустао од захтева. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                   председник  Општинског већа  
Број: 06-3-7/2016-01 
Датум: 11.02.2016. године 
Мали Иђош                         Марко Ровчанин 


