
 
      

 

          Република Србија  

Аутонoмна Покрајина Војводина 

        Општина Нови Бечеј 

     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

        Број: II-02-66-1/2023 

      Дана: 13.02.2023. године 

               НОВИ БЕЧЕЈ 

 

На основу члана 138. а у вези са чланом 113. Закона о спорту ( Службени гласник РС број 10/2016), 

члана 9. став 1. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области спорта на територији 

општине Нови Бечеј број II 02-400-68/2016 од 15.11.2016. године и члана 63. став 1. тачка 8. Статута 

општине Нови Бечеј (Службени лист општне Нови Бечеј број 6/2019) председник општине Нови 

Бечеј на предлог Комисије за спорт дана 13.02.2023. године расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за достављање предлога годишњих програма којима се остварују интереси и потребе у 

области спорта на територији општине Нови Бечеј  за 2023. годину 

I 

Расписује се Јавни позив за доделу буџетских средстава спортским организацијама (носиоцима) за 

финансирање годишњих програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта, 

на територији општине Нови Бечеј за 2023. годину до износа 13.000.000,00 динара. 

II  

Право учешћа на овом Јавном позиву има Спортски савез општине Нови Бечеј (подносилац) за 

спортске организације, као носиоце годишњих програма за следеће области од интереса и потреба 

грађана општине Нови Бечеј (програмске целине):  

1. подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом, 

посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, 

2. организација спортских такмичења од посебног значаја за Општину, 

3. учешће спортских организација са територије општине у европским клупским такмичењима, 

4. предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава, општинска и 

међуопштинска школска такмичења и др.), 

5. активности спортских организација, спортских друштава, удружења, Спортског савеза Општине, у 

зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за Општину, која је категорија спортске гране, 

колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења спортска 

организација учествује и у којој мери се повећава обухват бављења грађана спортом, 

6. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних 

спортиста, 

7. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о 

питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима, 

8. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта, истраживачко-развојни пројекти и 

издавање спортских публикација, 

9. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије Општине и подстицање 

запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста, 

10. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта. 

 

Право учешћа имају и власници, односно корисници земљишта или спортског објекта уз сагласност 



власника земљишта, односно спортског објекта за предлог годишњег програма изградње, опремања 

и одржавања спортског објекта на територији Општине, а посебно јавних спортских терена у 

стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката.  

III  

Средства се додељују носиоцу програма у складу са Републичким правилником о одобравању и 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта (Службени гласник РС 

бр. 64/2016) и Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области спорта на територији 

општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј број 23/2016). 

IV 

Предлози годишњих програма састоје се из једне или више самосталних програмских целина, 

укључујући и самосталну програмску целину која се односи на активности повезане са спортом деце, 

а подносе се одвојено за сваку од области из члана 2. став 1. овог позива и за сваку посебну грану, 

односно област спорта. 

Одобравање годишњих програма врши се под условом да је носилац: 

 регистрован у складу са законом,  

 са искључивим или претежним пословањем на недобитној основи,  

 са седиште на територији Општине,  

 директно одговоран за припрему и извођење програма или пројекта,  

 претходно обављао делатност најмање годину дана и  

 са успехом реализовао одобрени програм или пројекат, уколико је био носилац програма или 

пројекта у претходном периоду. 

V 

Предлози програма оцењиваће се према следећим критеријумима: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма; 

2) испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и 

правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у 

области спорта; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана 

137. став 1. Закона и  циљевима развоја спорта у општини Нови Бечеј; 

4) вредновање квалитета предлога програма; 

5) ранг подносиоца годишњег програма на Ранг листи спортских организација општине Нови 

Бечеј коју сачињава Комисија за категоризацију спортских организација. 

При одобравању годишњег програма приоритет имају програми који су структурне и развојне 

природе  и предшколски и школски спорт. 

VI 

Потребна документација коју подносилац прилаже уз пријаву на јавни конкурс: 

1. Фотокопија  Решења о упису у регистар код  надлежног органа (АПР),  

2. Фотокопија Статута спортске организације, 

3. Попуњени Образац 1. који је саставни део конкурсне документације (апликациони формулар 

Предлог годишњег програма којим се осварују потребе и интереси грађана општине Нови 

Бечеј у области спорта за 2021. годину), 

4. Ранг листа носиоца годишњих програма. 

VII 

О додели средстава за годишње програме одлучује Председник општине на образложени  предлог 

Комисије за спорт. 

Додељена средства се преносе спортској организацији, носиоцу годишњег програма на основу 

закључених уговора о додели средстава за финансирање потреба у области спорта између спортске 

организације и општине, којим ће се регулисати права, обавезе и одговорност између уговорних 

страна. 

VIII 



Спортска организација је дужна да додељена средства користи искључиво за реализацију 

предложеног годишњег програма, а неутрошена средства да врати у корист Буџета општине.  

Спортска организација је у обавези да до 15.01.2024. године достави Председнику општине извештај 

о реализовању годишњег програма са одговарајућом документацијом.  

Уколико се утврди да се додељена средства нису наменски користила или уколико спортска 

организација не изврши правдање додељених средстава, та спортска организација нема право 

конкурисања у следећој години.  

Ненаменско трошење средстава из претходног става од стране спортских организација, повлачи за 

собом обавезу враћања средстава у буџет општине Нови Бечеј.  

IX 

Пријаве на Конкурс са комплетном документацијом достављају се у затвореној коверти 

препорученом пошиљком на адресу: Општина Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј 

или лично  у пријемној канцеларији општине Нови Бечеј (канцеларија број 16). На коверти обавезно 

назначити пуно име и адресу пошиљаоца, навести „КОНКУРС ЗА СПОРТ – НЕ ОТВАРАТИ“ .  

У коверат ставити попуњен Образац број 1. и у електронској форми (апликациони формулар 

Предлог годишњег програма којим се осварују потребе и интереси грађана општине Нови Бечеј у 

области спорта за 2023. годину) на ЦД-у или флеш меморији.  

Пријаве се подносе  oд 13.02.2023. године до  28.02.2023. године. 

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се разматрати. 

 

Комплетна конкурсна документација се може преузети лично у Спортском савезу општине Нови 

Бечеј у улици Петра Драпшина 11-13 или на сајту општине Нови Бечеј www.novibecej.rs или на сајту 

Спортског савеза општине Нови Бечеј www.sportskisaveznb.org.rs  

Све додатне информације се могу добити лично или на телефон 023/772-320 лок. 123 (од 07.00 до 

15.00 часова) и од Спортског савеза општине Нови Бечеј тел. 023/771-148 (од 08.00 до 14.00 

часова). 

 

Овај оглас се објављује на огласној табли Општинске управе Нови Бечеј, на сајту општине Нови 

Бечеј www.novibecej.rs  и на сајту Спортског савеза општине Нови Бечеј www.sportskisaveznb.org.rs  

као и Коначни план расподеле средстава за реализацију годишњих програма спортских организација 

којима се остварују потребе и интереси грађана општине Нови Бечеј у области спорта.   

 

    ПРЕДСЕДНИК 

 општине Нови Бечеј 

  Саша Максимовић с.р. 

 

http://www.novibecej.rs/
http://www.sportskisaveznb.org.rs/
http://www.novibecej.rs/
http://www.sportskisaveznb.org.rs/

