
ОПШТИНА БОЈНИК   

РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС 

ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ (или/и СУФИНАНСИРАЊЕ)  СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ 

МАНИФЕСТАЦИЈА – ТУРНИРА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК У  

2017 ГОДИНИ  

 

 

 

 

Програми/пројекти који су из области јавног интереса за локалну заједницу у области спорта. 

Конкурс се расписује на основу Одлуке Општинског  већа број 289-14-7/2015 од 23. 11. 2015. 

године.  

 

 

1. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА  ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА 

ТРЕБА ДА ИСПУНИ 

 

 

На конкурсу могу  да учествују удружења, месне заједнице. 

 Удружење које  је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, 

бр. 51/09), које је регистровано на територији општине Бојник; 

 месна заједница на територији општине Бојник.  

 спортску манифестацију – турнир   морају реализовати  на територији општине Бојник ; 

 директно су одговорни  за припрему и извођење спортске манифестације – турнира;  

 нису  у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном објављања 

делатности;  

 нису у последње две године правноснажном одлуком кажњавани за прекршај или привредни 

преступ везан за своју делатност;  

  немају блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног 

осигурања. 

 

 

 

 



2. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ или/и СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА 

1. Укупан износ средстава планиран за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката 

удружења, месних заједница за организацију спортско рекреативних манифестација – турнира   из 

буџета општине Бојник по овом Конкурсу износи 2.400.000,oo динара. 

 

3. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА:  

Средства се додељују програмима/пројектима који ће се реализовати најкасније до 31.12.2017. 

године. 

4. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ  УКОЛИКО 

СЕ ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ ПОДНОСИ ПРВИ ПУТ У 2017 ГОДИНИ: 

Предлагач програма / пројекта обавезан је да достави следећу документацију: 

1. Обавезно попуњени образац  Т1 .(пдигнути лично у општини Бојник или скинути са сајта 

општине Бојник)   

2. доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину. 

6. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС 

Попуњени формулари и приложена документација достављају се у 2 примерака, до 30. 06. 

2017.године.      

Комплетну документацију можете предати ковертирану на писарници јединице локалне 

самоуправе или послати на адресу : 

Општина Бојник  

   Комисија за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, 

удружења  у области спорта 

«пријава по Конкурсу расписаном у Бојнику  23. 06. 2017.године - не отварати » 

Трг Слободе 2-4 

                                                                         16205 Бојник 

Напомена :Уколико се документација доставља поштом меродаван је датум пријема у 

пошти. 

За додатне информације можете се обратити на број телефона 821-214 лок.126  или путем 

електронске поште на адресу sport@bojnik.org.rs 

 

 

 

 

 



7. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или/и 

СУФИНАНСИРАЊЕ) СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА – ТУРНИРА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК У  

2017 ГОДИНИ  

 

 

1. Рок за подношење пријаве и предлога програма/пројекта на овај јавни позив/конкурс до 30. 

06. 2017. године. 

 

2.  Одлука о финансирању и суфинансирању спортско рекреативних манифестација- турнира на 

територији општине Бојник у 2017 , коју доноси општинско веће општине Бојник на предлог  

Комисије за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, удружења  

у области спорта на територији општине Бојник, биће објављена на званичној интернет страници 

општине Бојник  у року до 8 дана од дана истека рока за подношење пријава.  

 

3.  Сва удружења, месне заједнице којима  се  одобрена  средства за финансирање и 

суфинансирање спортско рекреативних манифестација-турнира  су у обавези да доставе 

наративни и финансиски извештај у року од  30 дана по реализацији програмских активности  

Општини Бојник  Комисији за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма 

спортских клубова, удружења  у области спорта на територији општине Бојник.  

 

 

 

У Бојнику                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЈНИК  

23.  06. 2017 године.                                                                            Небојша Ненадовић  

         


