
 

 

                          

 

 
 

 

 

 

                                                                                                 

 

 
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД - ПРЕДСЕДНИК 
 Комисија за спровођење конкурса 

       Број: 06-49/17 – 26.05.2017.године. 

                  Београд, Македонска 42 
 

 
Комисија за спровођење јавног  конкурса, на основу Закључка председника Градске општине 

Стари град у Београду I 02 Број: 020-1-157/17 од 25.05.2017. године, на основу Члана 2 и 4. Одлуке о 
начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права 

корисника из средстава буџета („Службени лист града Београда“, број 60/14,74/14,99/14, 16/15 и 

50/15) и Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2017.годину („Службени лист града 
Београда“, број 137/16, 7/17, 18/17 и 27/17), расписује  

 
   

 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ 

СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У 2017.ГОДИНИ 
 

 
Висина одобрених средстава: 500.000 динара.  

 

Средства која се одобре за реализацију програма јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за 
реализацију конкретног програма и у складу са уговором који се закључује између учесника конкурса и 

Општине. 
 

Средства намењена спортским организацијама могу се користити за: 

 
1. организацију и одржавање спортских манифестација и реализацију програма од посебног интереса 

за    општину Стари град; 
2. организацију и одржавање спортских манифестација и реализацију програма који доприносе 

подизању     квалитета у области свих сегмената спорта, а нарочито такмичарског спорта деце 
школског узраста; 

3. организацију и одржавање спортских манифестација и реализацију програма који доприносе 

напређивању и омасовљавању спорта у предшколским установама и школама; 
4. организацију и одржавање спортских манифестација и реализацију програма који доприносе развоју 

спорта и укључивању грађана у спортске активности; 
5. организацију и одржавање спортских манифестација и реализацију програма који доприносе 

здравственој превенцији грађана кроз бављење рекреативним спортом; 

6. промовисање спорта као сегмента здравог животног стила;    
7. социјалну интеграцију особа са посебним потребама кроз спортске активности. 

8. организацију и одржавање спортских манифестација и реализацију програма који доприносе 
здравственој превенцији грађана кроз бављење рекреативним спортом; 

 

 
Право учешћа на конкурсу имају спортске организације и удружења грађана која организују и одржавају 

спортске манифестације и реализују програме на територији градске општине Стари град. Корисници 
средстава морају бити регистровани код надлежног органа најмање годину дана, пре расписивања овог 

конкурса. 
 

 

 
 

 



 

 

  

Спортска манифестација и програм морају бити реализовани до истека буџетске године. 
 

 

Учесник конкурса је дужан да уз пријаву достави: 
-  пријавни образац; 

-  образац предлога манифестације и програма,  
-  биографију координатора манифестације и програма и кључних стручњака; 

-  фотокопију решења о упису у Регистар (Комисија ће по службеној дужности проверити да ли је учесник 
конкурса уписан у регистар надлежног органа) 

-  фотокопију оснивачког акта (Статута), у коме морају бити садржани циљеви које учесник конкурса 

остварује у   области за коју се конкурс расписује,  
-  фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну годину, 

односно 2014. годину, са доказом о предаји; 
-  изјаву о инструменту обезбеђења наменског коришћења средстава (бланко соло сопствена меницу са 

меничним овлашћењем, или друго средство обезбеђења плаћања у складу са прописима којим се уређује 

финансијко пословање, која гласе на износ одобрених средстава) које ће учесник доставити пре закључења 
уговора, уколико буде одабран за корисника средстава,  

-  потврду надлежне институције о постигнутим успесима и оствареним резултатима у претходној  години 
(од Савеза, организатора и сл.), са табелом за постигнуте успехе и остварене резултате или бројем 

спроведених манифестација и програма; 
-  сагласност власника или корисника простора у којем се планира организовање и одржавање спортске    

манифестације и реализација програма (копија уговора, одобрење, писана сагласност и сл.).  

 
Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком: 

„Пријава за Конкурс за финансирање спортских манифестација и програма спортских организација 
из буџета градске општине Стари град“. 

 

Пријаве се достављају на писарницу Градске општине Стари град у Београду, Македонска број 42  
или поштом на адресу:  

Град Београд 
  Градска општина Стари град - Комисији за спровођење конкурса   

11000 Београд, Улица Македонска број 42. 
 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса на сајту градске општине, 

а закључно са 9.6.2017. године. 
 

Заинтересоване спортске организације могу преузети конкурсну документацију са званичне интернет 
презентације Општине www.starigrad.org.rs. 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће разматрати. 
 

Критеријуми за оцењивање су: 
 

1. значај предложене спортске манифестације и програма за општину Стари град 

 од 0 до 20 бодова; 
2. спортска организација је члан Савеза спортова Старог града  

 од 0 до 10 бодова. 
3. циљна група обухваћена спортском манифестацијом и програмом  

 од 0 до 10 бодова; 
4. остварени резултати спортске организације у претходној години 

 од 0 до 20 бодова   

5. седиште спортске организације 
 од 0 до 10 бодова; 

6. стручност координатора и кључних стручњака укључених у спортску манифестацију и програм 
 од 0 до 10 бодова; 

 

У случају да организације имају исти број бодова, исте ће бити рангиране упоређивањем добијених бодова 
према сваком од критеријума при чему је значај сваког од критеријума одређен према распореду изнад. 

 

http://www./


 

 

Комисија ће по закључењу конкурса, извршити преглед и бодовање приспелих благовремених и уредних 

пријава у року који не може бити дужи од 30 дана од дана закључења конкурса. 
 

Учесници конкурса имају право на увид у конкурсни материјал и право на приговор у року од 3 дана од 
дана објављивања ранг листе на званичној интернет презентацији Градске општине Стари град. 
 

По коначности ранг листе, Председник општине ће, у складу са редоследом на ранг листи, на предлог 
Комисије,  посебним актом одлучити о избору програма коме се опредељују средства, у року не дужем од 30 

дана од дана објављивања ранг листе, након чега ће са корисником бити закључен уговор, којим ће се 
регулисати начин коришћења средстава, рок у коме се средства морају искористити, контрола наменског 

коришћења средстава, начин раскида уговора и повраћаја одобрених средстава или активирања 

инструмента обезбеђења, у случају ненаменског коришћења средстава и слично. 
 

Јавни конкурс се објављује на званичној интернет презентацији Градске општине Стари град. 
 

Контакт особе су Лазар Лешњак 011/322-26-26 и Драгана Стојановић 011/322-55-15. 

   
 

 
            


