
 
 

 ЈАВНИ ПОЗИВ 

СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА 

КИКИНДЕ 

 

 

 

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 
 

 

Град Кикинда позива спортска удружења и организације са територије града Кикинде да 

узму учешће у предметном Јавном позиву. 

 

Јавни позив се расписује у циљу финансијске подршке спортским удружењима, 

организацијама са територије града Кикинде. Град Кикинда овим Јавним позивом жели да 

обезбеди подршку развоју спорта у виду бесплатног превоза спортским удружењима и 

организацијама, а на име реализације програмских активности. 

 

За реализацију Јавног позива обезбеђена су средства у складу са важећом Одлуком о 

Буџету града Кикинде за 2023. годину. 

 

 

 

   II УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ 

 

 

1. Спортске организације и удружења, пријаву могу подносити уколико 

испуњавају следеће услове: 
 

 

1) да буду регистровани у складу са Законом о спорту ("Службени гласник Републике 

Србије", број 10/2016.) 

2) да су уписани у националну евиденцију у складу са Законом о спорту 

3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи 

4) да имају седиште на територији Града Кикинде 

5) да спортски клуб/удружење/организација своје активности активно такмичарски 

спроводи најмање годину дана 

6) да испуњавају, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских 

активности и делатности; 

7) да су чланови одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза 

8) да су у систему такмичења надлежног националног гранског савеза 

9) да су спортска удружења, организације са великим бројем лиценцираних такмичара у 

свим категоријама. 

 

 

 

 



 

Право учешћа на Јавном позиву немају спортска удружења и организације: 

 

 

1) која су поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања 

делатности; 

2) која имају блокаду пословног рачуна и уплате буџетских средстава на пословни 

рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања; 

2) која су у последње две године правноснажном одлуком кажњена за прекршај или 

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

раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту. 

 

 Корисник је у обавези да оправда утрошак примљених средстава на 

време,најкасније 15 радних дана након реализије одобреног превоза. Организација која 

добије средства по овом позиву у обавези је да Секретаријату за друштвене делатности 

достави правдање утрошка средстава у виду Уговора са превозником, фактуре превозника 

и извода којим се потврђује исплата средстава. 

            У случају неблаговременог достављања Извештаја о правдању средстава или 

ненаменског утрошка средстава, кориснику ће се обуставити даљи трансфер ових 

наменских средстава, а град Кикинда ће покренути и спровести поступак њиховог 

повраћаја. 

 

 

III РОКОВИ И ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Јавни позив је отворен  до утрошка средстава опредељених Буџетом града Кикинде за 

2023. годину. 

 

Пријаве се не могу подносити за реализацију превоза уколико се за исти очекују или су 

обезбеђена средства из других извора (буџета Аутономне покрајине Војводине, Републике 

Србије  и других извора). 

 

Предлог  подносе спортска удружења, организације у области спорта у виду захтева. 

Захтев-пријава обавезно садржи кратак сажетак планираног превоза и предрачун 

превозника, а у вези Јавног позива и захтев, позив од организатора такмичења, 

манифестације. 

 

Спортска удружења/организације су у обавези да приликом уговарања превоза дају 

приоритет Јавном превознику, уколико је исто могуће узимајући у обзир цену услуге и 

расположиве капацитете Јавног превозника, а у складу са оснивачким актом јавног 

превозника и одлуком Скупштине града 

 

Исплата средстава по прихватању пријаве вршиће се на текући рачун удружења, 

организације отворен код Управе за трезор. 

 

 

 

 

 



 

 

Захтев се подноси у: 

 

Услужном  центру  Града Кикинде - Писарница (шалтер 2); 

- у затвореној коверти која на предњој страни мора имати најмање следеће податке: 

1) Назив и адресу примаоца – Градска управа Града Кикинде -Секретаријат за јавне 

службе, удружења грађана и верске заједнице, Трг српских добровољаца 12. 

2) пун назив јавног позива (за ЈАВНИ ПОЗИВ – СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА  СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КИКИНДА ) 
3) назив подносиоца пријаве; 

4) адресу подносиоца пријаве; 

5) ознаку: „Не отварати ” . 

или поштом, са пуном адресом примаоца: 

Трг српских добровољаца 12 

Секретаријат за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице,  

23300 Кикинда 

-Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

-Горе наведени Јавни Позив биће објављен на сајту Града Кикинде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                               Никола Лукач 

 




