
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  37/2014)  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 посебних програма којима се  

остварује општи интерес у области спорта у општини Бач за прву половину 
2016. године (до 30. јуна 2016. године)

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

1.000.000,00 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.
.

2. Под посебним програмима подразумева се:
- Организацијa спортских такмичења од посебног значаја за Општину;
-  Стварање услова за развој талентованих спортиста и обезбеђивање стипендија

категорисаних и перспективних спортиста;
-  Изградњa, одржавање и опремање спортских објеката,  као и набавка спортске

опреме и реквизита;
-  Учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у

европским клупским такмичењима;
-  Унапређивање  стручног  рада  у  спортским  организацијама  и  материјално

стимулисање квалификаованог тренерског кадра;
- Систематско периодично тестирање спортиста, истраживачко-развојни пројекти

и издавање спортских публикација;
-  Едукацијa и  информисање  грађана  о  свим  питањима  значајним  за  бављење

спортом;
-  Рационално  и  наменско  коришћење  спортских  сала  и  спортских  објеката  у

државној својини;
-  Награде  и  признања  за  постигнуте  врхунске  резултате  и  допринос  развоја

спорта;
- Унапређење перманентне заштите здравља спортиста;
- Активности на спречавању негативних појава у спорту;
- Унапређење делатности организација у области спорта чији је оснивач Општина.

3. По расписаном позиву за доделу средстава за финансирање посебних програма за
прву половину године, спортске организације  нису дужне да, као доказ уз пријаву, поднесу и
додатну документацију.

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

5. 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  ПОСЕБНИХ  ПРОГРАМА СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА, поштом или предајом на писарницу Општинске управе Општине Бач.

6. 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.

7. 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.


