
На основу чланова 137. и 138. Закона о спорту (Сл.гласник РС бр.24/11), 

Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2015. годину ( „ Сл. Гласник града 
Врања 30/14), члана2. Правилника о начину, поступку и критеријумима за 

доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и 
програма/пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територији 
општине Владичин Хан, Одлуке о оснивању Буџетског Фонда за спорт, 

Правилника о категоризацији спортских удружења и Правилника о 
суфинансирању спортских организација расписујем, 

 

 
КОНКУРС 

за суфинансирање потреба и интереса грађана из области 

спорта  
 
 

у циљу подстицања развоја спорта и објективног вредновања програма и 
резултата рада спортских удружења. 

 
На конкурсу могу да учествују удружења под условом: 

 

Да су регистровани на територији општине Владичин Хан; 
 

Да своју основну програмску односно тренажну активност реализују на 
територији општине Владичин Хан; 
 

Да имају чланство и обезбеђен континуиран стручно – педагошки рад; 
 

Да су регистровани у Агенцији за привредне регистре и да су чланови 

гранског савеза; 
 

Да су непрофитне организације 
 

Да имају Програме -календаре тренажних и такмичарских активности за 

сезону 2014/2015 за колективне спортове, односно за 2014. годину за 
појединачне спортове, одн Програме рада и активности у 2015. год за клубове 
који нису из области такмичарског спорта; 

 

Да клубови из области такмичарског спорта обавезно имају стручни рад 
са млађим категоријама; 

 
 

  Уз горе наведене услове, свако спортско удружење које се буде јавило по 
Конкурсу у обавези је да достави и документацију по којој ће се вршити 
бодовање и рангирање. Свако спортско удружење које испуњава основне 

услове по Конкурсу бодоваће се на основу приложене документације. Комисија 
може, по потреби захтевати од подносиоца да достави додатну документацију. 



 Јединствен образац за пријаву по конкурсу за сва спортска удружења 

 Статут клуба 
 Одлуку удружења о усвајању програма рада за текућу годину 

 Прецизирање на коју област се пројекат/програм односи 
 Податке о циљној групи на коју се програм односи 
 Финансијски план програма/пројекта 

 Оверену изјаву овлашћеног лица да ће се средства трошити наменски 
 Извештај о утрошку буџетских средстава, односно реализације програма из 

предходне године 
 ПИБ,број рачуна и име банке код које се води организација 
 Такмичарски календар за 2014/2015. годину за све селекције са 

километражом; 
 Ранг такмичења за све селекције; 

 Списак регистрованих играча и лиценцираних  тренера за 2014/2015. годину, 
одн за 2014. годину код појединачних спортова. 

 

 
Потребну документацију, као доказ о  свим горе наведеним условима, 

доставити Комисији за спорт преко писарнице Општинске управе Општине 
Владичин Хан у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 

 
Анкетни лист о траженим подацима уз одговарајуће потврде и јединствен 

образац за сва спортска удружења  можете преузети на сајту општине или у 

просторијама Буџетског фонда за спорт. 
 

 
 
                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

                                                                                        Бранислав Тошић 
                                                                                  ___________________ 

 
 
 

БРОЈ:111-1/2015-01  
У Владичином Хану, 13.02.2015. године 

 
 

Конкурс објављен на огласној табли Општинске управе Општине Владичин 
Хан и на сајту Општине Владичин Хан, дана 13.02.2015. године. 


