
На основу чл. 138. ст.5  Закона о спорту (‘‘Сл. Гл. РС‘‘, бр. 10/16),    члана 2. Решења  
о образовању Комисије за оцену годишњих и посебних програма којима се остварује 
општи интерес у области спорта у граду Зајечару  III број: 66-39/2017 и члана 21. 
Правилника о одобравању, финансирању програма којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у граду Зајечару   III број: 110-3/2017, а у вези  
са чл. 1 ст. 1. алинеја 2. и чл. 2 Одлуке о распореду средстава у области спорта  III 
број: 02-2/2018., Одељење за ЛЕР, привреду и друштвене делатности, расписује 
 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се 

остварује општи интерес у области спорта у граду Зајечару за 2018. годину 
 

  
 
1. Укупан износ планираних средстава за финансирање посебних програма спортских 
организација, наменско коришћење спортких сала и спортских објеката у државној 
својини чији је корисник град Зајечар, из буџета града Зајечара за 2018. годину износи 
 

30.000.000,00 динара 
 

и предвиђена су у Одлуци о буџету града Зајечара за 2018. годину ( ''Службени лист 
града Зајечара'', бр. 45/2017.),  програмска квалификација 1301-0001, функционална 
квалификација 810, економска класификација 481- Дотације невладиним 
организацијама – Спортски савез града Зајечара. 
 
2.  Под посебним програмима подразумевају се програми набројани у члану 137. ст. 1, 
тачка 4,9,11 и 15. Закона о спорту РС (‘‘Сл. Гл. РС‘‘, бр. 10/16). 
-  обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој 
талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима; 
- унапређење здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортског-здравственог 
образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање; 
-  спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, 
намештање спортских резултата и др.) 
-  рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној 
својини чији је корисник град Зајечар и спортских објеката у својини града Зајечара 
кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за 
тренирање учесницима у систему спорта. 
 
3. По расписаном позиву за доделу средстава за финансирање посебних програма за 
2018. годину, спортске организације и остале организације, нису дужне да, као доказ 
уз пријаву, поднесу и додатну документацију, осим ако се први пут ове године јављају 
на јавни позив (у том случају доставити документацију из члана 5. Правилника о 
одобравању, финансирању програма којима се остварују општи интерес у области 
спорта у граду Зајечару). 
 
4. Јавни позив се објављује на званичном сајту града Зајечара и остаје отворен у 
периоду од 19.02.2018. године до 23.02.2018. године. Датум обавештења о одобреним 
програмима је 27.02.2018. године. 
 
 
 
5. Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу : Градска управа града Зајечара, 



Трг ослобођења бр. 1, 19000 Зајечар, са назнаком Одељење за локални економски 
развој, привреду и друштвене делатности – КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ГОДИШЊИХ И 
ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ 
СПОРТА У ГРАДУ ЗАЈЕЧАРУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
РЕДОВНИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, поштом или 
предајом услужном центру Градске управе града Зајечара. 
 
6. Документација по јавном позиву се може преузету сваког радног дана од 7,30 до 
15,30 часова, у Одељењу за локални економски развој, привреду и друштвене 
делатности, канцеларија бр.16 , почев од 19.02.2018. године. 
 
7. Све додатне информације у вези јавног позива могу се добити на телефон: 019 444-
726 или 444-600 локал 246. 
 
 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛЕР, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 
 

JАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ 

ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЗАЈЕЧАРУ ЗА 2018. ГОДИНУ 


