
Република Србија 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 
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22. октобар  2018. године 

ЧАЧАК 

 

 

На основу члана 24. став 3. Одлуке о одобравању и финансирању програма за 

задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 23/2016), 

 

 Градско веће града Чачка расписује  

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  

У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ 

 

 

 1. Предмет овог јавног позива је додела средстава за реализацију посебних 

програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 

2018. години, и то: 

 

- рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у 

државној својини чији је корисник град Чачак и спортских објеката у својини града кроз 

одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање 

учесницима у систему спорта. 

 

 2. Право на доделу средстава имају надлежан територијални спортски савез града и 

друге организације у области спорта са седиштем на територији града. 

 

 3. За реализацију посебних програма поднетих по овом Јавном позиву опредељена 

су средства у износу од 2.000.000,00 динара. 

 

4. Одобрена средства морају бити употребљена најкасније до краја текуће године. 

 

5. Предлог програма се оцењује 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 овом одлуком;  

3) усклађености циљева програма са потребама и интересима грађана у области 

спорта у граду Чачку, циљевима програма развоја спорта у граду Чачку и циљевима 

Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији;  

4) вредновање квалитета предлога програма.  

 

 

6. Основни услови које носилац програма мора да испуни су: 

 

1) да је регистрован у складу са законом;  

2) да је уписан у евиденцију у складу са законом;  



3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако законом није 

другачије одређено;  

4) да има седиште на територији града Чачка;  

5) да је директно одговоран за припрему и извођење програма;  

6) да је претходно обављао делатност најмање годину дана;  

7) да испуњава, у складу са законом, прописане услове за обављање спортских 

активности и делатности;  

8) да је доставио извештај о успешној реализацији одобреног програма укључујући 

и доказе о наменском коришћењу средства буџета града, уколико је био носилац програма 

претходне године;  

9) да располаже капацитетима за реализацију програма.  

 

 

7.  Носилац програма не може да:  

 

1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања 

делатности;  

2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији 

програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове 

или дугове према организацијама социјалног осигурања;  

3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или 

привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, 

раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.  

 

  8. Образац пријаве на јавни позив спортске организације могу преузети на 

писарници Градске управе града Чачка, на шалтеру број 13 или на сајту www.cacak.org.rs. 

 

  9.  Јавни позив је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на интернет сајту 

града Чачка. 

 

10. Обавештење о одобреним програмима објављују се на интернет сајту града 

Чачка, у роковима предвиђеним Одлуком о одобравању и финансирању програма за 

задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 23/2016). 

 

11. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 

 12. Пријаве на јавни позив, у затвореној коверти, доставити на адресу: Градско 

веће града Чачка - Стручна комисија за избор годишњих, односно посебних програма у 

области спорта, ул. Жупана Страцимира број 2, са назнаком «НЕ ОТВАРАЈ - ПРИЈАВА 

НА ЈАВНИ ПОЗИВ». 

                                                                                    

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cacak.org.rs/
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ДОО „ЧАЧАНСКИ ГЛАС“ ЧАЧАК 

(за Огласно одељење) 

 

 
Ч А Ч А К 

Булевар ослобођења бр. 37 

 

 

 

Предмет: достављање текста Јавног позива 

 

 

 

 

 У прилогу акта достављамо вам текст Јавног позива за достављање предлога 

посебних програма у области спорта у 2018. години, ради објављивања у првом наредном 

броју листа „Чачански глас“.  
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


