
На основу члана 2. Решења о образовању Комисије за оцену годишњих и посебних програма
којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Бач („Службени лист Општине
Бач“ број ) и члана 7. став 1. и 2. Правилника о одобравању, финансирању и суфинансирању
програма којима се остварује општи итерес у области спорта у Општини Бач („Службени лист
Општине  Бач“  број  37/2014),  Комисија  за  оцену  годишњих  и  посебних  програма  којима  се
остварује општи интерес у области спорта у Општини Бач расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу средстава за финансирање трошкова годишњих програма

 спортских организација избуџета општине Бач за прву половину 2016. године 
(до 30. јуна 2016. године)

1. Укупан  износ  средстава  за  финансирање  трошкова  спортских  организација  из
буџета општине Бач за  прву половину 2016. годину (30. јун 2016. године) износи 

4.000.000,00 динара.

и предвиђена су у Одлуци о буџету за 2016. годину Општине Бач („Службени лист Општине
Бач“  бр. 33/2015)  у  разделу 4,  глави 1,  програму  14  развој  спорта  и омладине,  програмска
класификација  1301-0001  подршка  локалним  спортским  организацијама,  удружењима  и
савезима, функционална класификација 810, економска класификација 481 дотације спортским
организацијама.
На основу права на категоризацију, спортске организације стичу право финансирања из буџета
Општине Бач,  намењеног за  редовне програме финансирања - дотације,  уз  услов да испуне
прописане критеријуме.

2. Категоризација се изражава у бодовима.  Максималан број бодова у  категоризацији
износи  445 за  једну  спортску  организацију.  Укупан  број  бодова  који  добију  спортске
организације се дели са износом одобрених или планираних буџетских средстава за дотације и
добија се вредност једног бода. Вредност једног бода се множи са бројем добијених бодова и та
средства се одобравају спортској организацији.

3. Основни  критеријум  валоризације  и  максимуми  бодова  који  се  могу  доделити
спортским организацијама на територији Општине Бач су:

I Статус спорта на националном и међународном нивоу 10    бодова
II Традиција спортске организације 20    бодова
III Ранг такмичења 50    бодова
IV Постигнути резултати у протеклој  такмичарској сезони                    100    бодова
V Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења 50    бодова
VI Број ангажованих стручњака са одговарајућим образовањем 25    бодова
VII  Број спортиста у такмичарском систему (сви узрасти) 15    бодова
VIII Број репрезентативаца Србије 25    бодова
IX Трошкови одржавања спортских терена (струја, вода, грејање) 50    бодова

X  Трошкови закупа спортских објеката                                              35    бодова
XI Лекарски прегледи 15    бодова
XII  Спортска удружења од посебног значаја за Општину 50    бодова

4. По  расписаном  позиву  за  доделу  средстава  за  финансирање  трошкова  за  прву
половину године, спортске организације дужне су да, као доказ уз пријаву, поднесу и следећу
документацију:

 Копија решења из АПР
 Копија Статута
 Копија ОП обрасца
 Потврда савеза да је клуб претходно обављао делатност у области спорта 

најмање годину дана
 Копија књиге чланова



 Одлука о именовању тренера (свих)
 Копија тренерских диплома
 Копија тренерских лиценци
 Уговор о закупу просторија или власнички лист
 Одлука о висини чланарине
 Правдање буџетских средстава за прошлу годину (попунити образац 5 и 

копирати све рачуне и изводе и исте оверити печатом и потписом)
 Копија коначне табеле лиге
 Копија завршног билтена из ког се види број медаља клуба
 Копија коначне табеле за сваку екипу
 Копија билтена општинских, покрајинских и државних такмичења
 Од савеза оверен списак такмичара коју су наступали у прошлој такмичарској 

години
 Оверен списак такмичара који су обавили лекарске прегледе у прошлој години

5. Оне спортске организације које тражену документацију не доставе у предвиђеном
року  или  доставе  непотпуну  документацију,  сматраће  се  да  не  испуњавају  критеријуме
прописане  Правилником о  одобравању,  финансирању  и  суфинансирању програма  којима  се
остварује општи интерес у области спорта у Општини Бач („Службени лист Општине Бач“ број
37/2014).

6. Јавни  позив  се  објављује  на  званичном  сајту  Општине  Бач  и  остаје  отворен  у
времену од 06.01.2016. године до 21.01.2016. године.

7. Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: Општина Бач, Трг Др Зорана
Ђинђића  2,  21420  Бач,  са  назнаком:  КОМИСИЈА  ЗА  ОЦЕНУ  ГОДИШЊИХ  И  ПОСЕБНИХ
ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ БАЧ -
ЗА  ДОДЕЛУ  СРЕДСТАВА  ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ  ГОДИШЊИХ  ПРОГРАМА СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА, поштом или предајом на писарницу Општинске управе Општине Бач.

8. Документација по јавном позиву се може преузети сваког радног дана од 7,00 до
15,00 часова, у згради Општине Бач, канцеларија председника Скупштине и на званичном сајту
Општине Бач.

9. Све  додатне  информације  у  вези  јавног  позива  могу  се  добити  на  телефон:
021/770-075, лок.120.

     П р е д с е д н и к
                                                     Комисије за оцену годишњих и посебних програма

                       којима се остварује општи интерес у области спорта
                                           у Општини Бач
              Бранко Микавица с.р.


