У складу са чланом 137. Закона о спорту („Службени гласник РС” број 24/11 и 99/2011-други
закон) и члана 7. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу
(„Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и 67/2013),
Градоначелник Града Ниша расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА
ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ НИШУ ЗА
2015. ГОДИНУ
Посебни програми морају бити из области спорта утврђених чланом 137. став 1. тач. 5), 9) и 11)
Закона о спорту, односно чланом 2. тач. 5), 9) и 11) Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана
у области спорта у Граду Нишу и то за:
учешће спортских организација са територије Града у европским клупским такмичењима;
делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан Град;
унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско
здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање и
спречавање негативних појава у спорту.
КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ
Предлоге посебних програма могу поднети: 1) Спортски савез Ниша, у своје име и у име својих
чланова; 2) грански спортски савези; 3) струковна удружења; 4) спортске организације и 5)
високошколске и научноистраживачке установе.
Носиоци програма, који поднесу годишњи програм којим су обухваћени и
посебни програми, не могу за исте активности да поднесу и посебан програм по јавном
позиву.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Носилац програма мора да:
буде уписан у одговарајући регистар у складу са Законом;
искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије
одређено;
да има седиште на територији Града;
да је директно одговоран за реализацију програма;
да је претходно обављао делатност у области спорта најмање годину дана;
да је са успехом реализовао претходно одобрене програме, осим у случају да програм
подноси први пут;
да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са
предлогом програма у складу са Законом и
располаже капацитетима за реализацију програма.

Носилац програма не може да:
1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
2) има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама
социјалног осигурања и
3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни
преступ у вези са његовом делатношћу.

КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ОДАБИРА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА
Предлог програма мора да задовољава следеће опште критеријуме:
1. да доприноси остваривању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених
Законом;
2. да је у складу са Законом, подзаконским актима, Стратегијом развоја спорта у Републици
Србији и aктима Града;
3. да је од значаја за Град;
4. да је у складу са спортским правилима и принципима надлежног националног гранског
спортског савеза;
5. да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву, код
посебних програма;
6. да се реализује на територији Града Ниша, осим програма припрема и учешћа на
такмичењима;
7. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Граду;
8. да ће се реализовати у текућој години;
9. да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова програма из сопствених средстава или
неког другог извора;
10. да је предвиђено фазно (у ратама) суфинансирање програма, који се реализују у дужем
временском периоду.
Програми се оцењују и према следећим ближим критеријумима:
а) квалитет програма;
б) могућност квалитетне реализације програма;
в) утицај програма на развој, афирмацију и унапређење спорта у Граду;
г) могућност реализације програма у току једне буџетске године и
д) сразмера између могуће реализације циљева програма и трошкова његове реализације.

ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ
Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:
Основна документација:
1. пропратно писмо;
2. образац предлога програма :
-образац број 2 за предлоге програма -учешће спортских организација са територије града у
европским клупским такмичењима или,
-образац број 4 за предлоге осталих посебних програма којим се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта у Граду Нишу
Пратећа документација:
1.
2.
3.
4.

копија решења о упису у надлежни регистар у складу са Законом о спорту;
копија уговора са банком;
копија Потврде о извршеној регистрацији (ПИБ),
остала документација наведена у одговарајућем обрасцу пријаве.

Спортске организације које су, преко Спортског савеза Града Ниша, уз предлоге годишњих
програма за 2015. годину доставиле потпуну тражену документацију, нису у обавези да доставе: копију

решења о регистрацији, копију уговора са банком о отварању рачуна, копију Статута, копију годишњег
извештаја и завршног рачуна за претходну годину и копију решења о додели ПИБ-а, осим у случају
ако је у међувремену дошло до измене Статута, Решења код АПР-а или промене пословне
банке.
Конкурсну документацију ( образац број 2 или образац број 4 ), подносиоци програма могу
преузети са званичног сајта Града Ниша (www.ni.rs) или у просторијама Управе за омладину и спорт у
Ул. Страхињића Бана бр. 2а.
Обрасци су саставни део Правилника о поступку одобравања програма којима се остварују
потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу број („Службени лист Града Ниша“ број
97/2012 и 61/2013).
Обрасци Предлога програма морају бити попуњени и послати (предати) у три примерка, као и
оверени печатом организације и потписани од стране овлашћеног лица. Образац предлога програма
треба да буде достављен такође и у електронској форми (CD).
Целокупна основна и пратећа документација као и CD, морају бити достављени у једној коверти
или пакету, у супротном, неће бити узета у обзир (сматраће се да није испуњен формални услов).
-

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:
Назнаку - Пријава на Јавни позив за посебне програме у области спорта у Граду Нишу за 2015.
годину;
Име и адресу подносиоца предлога програма;
Назив програма;
Напомену - Не отварати пре истека рока назначеног у јавном позиву.

Рок за доставу пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног позива у дневном листу
„Народне новине“, на званичном сајту Града Ниша и огласним таблама Управе за омладину и
спорт у Ул. Вождова бр.16 и Ул. Страхињића Бана бр. 2а.
Пријава се може доствити лично или поштом на доле назначену адресу:
Управа за омладину и спорт
18000 Ниш, ул. Вождова бр.16
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Решење о одобреним посебним програмима биће објављено на званичном сајту Града Ниша и
огласним таблама Управе за омладину и спорт у Ул. Вождова бр.16 и Ул. Страхињића Бана бр. 2а.
Носилац програма може на решење о одобравању програма поднети приговор Градском већу
Града Ниша преко Управе за омладину и спорт, у року од 8 дана од дана пријема решења.
Са носиоцем одобреног програма Градоначелник, или лице које он овласти, закључује уговор о
реализацији програма, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе.
Добијена средства из буџета Града Ниша морају бити употребљена најкасније до 31.12.2015.
године.
Носилац програма је у обавези да Управи за омладину и спорт, на њен захтев, као и у року који
је предвиђен уговором о реализацији програма, а најмање једном годишње, достави извештај са
потребном документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава
буџета Града.
За све додатне информације заинтересовани се могу обратити Спортском савезу Ниша на
телефон 513-216 или путем електронске поште на e-mail: sportskisaveznis@gmail.com као и Управи за
омладину и спорт, Одсеку за спорт на телефон 018/513-276 или путем електронске поште на e-mail:
Sasa.Sagric@gu.ni.rs.
Број: 72/2015-01
У Нишу, 20.01.2015

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Проф. др Зоран Перишић

