
 

 

 
На основу члана 4.  Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава 

за изградњу и одржавање спортских објеката  („Сл.лист општине Нови Кнежевац“, 
број 21/2014), Комисија за спровођење поступка за доделу средстава за изградњу и 
одржавање спортских објеката на територији општине Нови Кнежевац, дана 
11.09.2015. године, р а с п и с у ј е 

 
    

ЈАВНИ ОГЛАС 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

ЗА ИГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 
 
 

 
 1. Средства по овом Огласу додељују се спортским клубовима са територије 
општине Нови Кнежевац за изградњу и одржавање спортских објеката (извођење 
радова на изградњи нових спортских објеката) као и радови на 
реконструкцији,санацији, адаптацији,текућем и инвестиционом одржавању 
постојећих спортских објеката. 
      Као спортски објекти сматрају се спортски терени и сви пратећи објекти 
који служе одвијању спортске делатности, а налазе се у  јавној или друштвеној 
својини  и постоји право коришћења спортског клуба  односно месне заједнице, а 
које је уписано у евиденцију Службе за катастар непокретности Нови Кнежевац. 
 

 2. Укупан износ средстава из буџета општине Нови Кнежевац намењених за 
изградњу и одржавање спортских објектата  износи 800.000,00 динара. 
 

 3.  Право учешћа на Конкурсу имају регистровани спортски клубови са 
седиштем на територији општине Нови Кнежевац. 
 

 4. Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава за изградњу и 
одржавање спортских објеката, текст јавног огласа - конкурса као и пријавни 
образац се могу преузети на званичном сајту општине Нови Кнежевац 
www.noviknezevac.rs.  
 

 5.  Конкурсна документација обавезно садржи: 
 

    - пријавни образац 
    - лист непокретности Службе за катастар непокретности 
    - документацију у вези критеријума за бодовање (потребна документација   
                је наведена на пријавном обрасцу). 
    - фотокопију решења о упису у АПР 
    - подаци о рачуну у банци 
    - копија обрасца о овлашћеним лицима 
 

 6. Пријаве се подносе: Општинској управи  Нови Кнежевац у затвореној 
коверти са назнаком: „Комисија за спровођење поступка за доделу средстава за 
изградњу и одржавање спортских објеката на територији општине Нови Кнежевац“  
(на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације), Краља Петра  I 
Карађорђевића број 1. 23330 Нови Кнежевац, поштом или предајом на писарници 
Општинске управе  најкасније до 18.септембра 2015. године. 
 



 
 

 

7.  Неблаговремене као и непотпуне пријаве Комисија  неће разматрати. 
 

8. Одлуку о расподели средстава за изградњу и одржавање спортских 
објеката доноси председник општине у року од пет дана од дана пријема конкурсне 
документације од Комисије за спровођење поступка за доделу средстава за 
изградњу и одржавање спортских објеката на територији општине Нови Кнежевац. 

    О резултатима јавног огласа  председник општине обавештава учеснике у 
конкурсу писменим путем и то одмах после доношења одлуке о расподели средстава. 

    Учесници конкурса имају право да поднесу приговор на одлуку 
председника општине о расподели средстава Општинском већу општине Нови 
Кнежевац у року од 5 дана од дана пријема одлуке. 

    Одлука Општинског већа је коначна. 
 

 9. Одлука о расподели средстава спортским клубовима за изградњу и 
одржавање спортских објеката из буџета општине Нови Кнежевац се објављује на 
огласним таблама месних заједница и Општинске управе и на званичној интернет 
презентацији општине Нови Кнежевац, као и у „Службеном листу општине Нови 
Кнежевац“. 
 

10.Јавни оглас  се објављује  на огласним таблама месних заједница и 
Општинске управе, на званичној интернет презентацији општине Нови Кнежевац а 
по могућности и у „Новокнежевачким новинама“.  
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