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Савет за спорт Већа Градске општине Лазаревац, на основу Одлуке II број:  
06-175.1/2017 од 15.06.2017. године, расписује 

 
К О Н К У Р С 

 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ  ПРОЈЕКАТА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ  МАСОВНИХ СПОРТСКИХ АКЦИЈА И  МАНИФЕСТАЦИЈА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ПО ПРОГРАМУ   РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ 

БУЏЕТА НАМЕЊЕНИХ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ 
ЛАЗАРЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ 

 
1. РАСПИСУЈЕ СЕ  Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за 

одржавање масовних спортских акција и манифестација на територији општине 
Лазаревац по Програму  расподеле средстава из буџета намењених за спорт и физичку 
културу у градској општини Лазаревац у 2017. години.  

 
2. Предмет расподеле су финансијска средства у висини од  80.000,00 динара. 

 
3. Захтев за финансирање и суфинансирање пројеката се подноси од дана  

објављивања текста конкурса на огласној табли у згради Градске општине Лазаревац и 
званичној интернет страници ГО Лазаревац,  закључно са 23.06.2017. године. 

  
4. Право учешћа на Конкурс имају  територијални спортски савези са  

територије  градске општине Лазаревац који у свом чланству имају заступљене све гране 
спорта. Предметни савези су у обавези да за опредељена средства намењених масовним 
спортским акцијама и манифестацијама поднесу пројекте спортских клубова и 
организација који аплицирају за средства.  
 

5. Пријава на Конкурс треба да садржи: 
 

- Програм - опис, начин реализације, циљеве и значај; 
- Износ потребан за реализацију Програма; 
- Образац ПК-3 чији је саставни део и Изјава; 
- Пропратно писмо у коме су наведене основне информације о организацији 

и предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ 
тражених средстава), а које је потписало лице овлашћено за заступање 
организације; 

- Копија решења о регистрацији.  
Конкурсну документацију доставити у два примерка у писаној форми. 
 

6. Пријаве на Конкурс вредноваће се у складу са следећим Критеријумима: 
 

-  традиција спортског клуба или организације, 
-  статус одређене спортске гране у општини, 
- значај манифестације за општину, град и републику, 
- масовност (рад са младима, са особама са инвалидитетом и посебним потребама, са 

женама), 
- традиција манифестације, 
- остало. 
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7. Подносиоци молбе на Конкурс су у обавези да наведу тачно време трајања 
пројекта при чему Савет за спорт Већа Градске општине Лазаревац задржава право да 
одреди динамику реализације пројеката и повлачење финансијских средстава. 

 
8. Учесници на Конкурсу су у обавези да поднесу Извештај о реализацији Пројекта  

 најкасније 30 дана од дана извршеног трансфера финансијских средстава према 
предметној институцији или спортском клубу. Изузетно, уколико рок од 30 дана доспева 
после 15.12.2017. године, крајњи рок за подношење Извештаја је  15.12.2017. године.  
 

9. Неблаговремено поднете пријаве, као и непотпуне пријаве поднете на Конкурс 
неће бити разматране. 
 

10.  Пријаве се подносе у затвореној коверти преко Општинског услужног центра 
Градске општине Лазаревац или препоручено поштом на адресу: „Савет за спорт“ - 
Пријава на Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за одржавање масовних 
спортских акција и манифестација  - Лазаревац, ул. Карађорђева бр. 42. 
  

11.  Ближа обавештења могу се добити у згради Управе градске општине 
Лазаревац, канцеларија број 58, II спрат или на телефон: 011/8123-287. 
 
 
 
 
 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
 
 

                                                                                                                   Дане Пантелић 


