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ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА  СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА И 

ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
 
Министарство породице, омладине и спорта позива спортске савезе, спортске 
организације и спортска стручна удружења у Републици Српској да доставе своје програме 
спортских манифестација од посебног значаја и значаја за Републику Српску за 2016. 
годину, ради израде Програма развоја спорта Републике Српске са приоритетним 
областима финансирања за 2016. годину. 
 
1. Потребна документација за уврштавање спортских манифестација од посебног значаја 

за Републику Српску: 
Пријава спортског савеза или спортске организације за достављање програма 
спортских манифестација од посебног значаја за Републику Српску мора да садржи 
сљедећу документацију, и то:  
a) Пројекат реализације спортске манифестације у којем је неопходно назначити: 

 учеснике (број учесника, из којих земаља долазе, које старосне доби и др.),  
 ниво такмичења (регионални, балкански, европски и свјетски), 
 ефекти значаја за Републику Српску,  
 врсту манифестације (екипна, појединачна такмичења и сл.), 
 неопходна финансијска средства за реализацију манифестације – приходи и 

расходи детаљно описани, 
б) Сагласност за организацију спортске манифестације на територији Републике 

Српске (Сагласност издаје Министарство породице, омладине и спорта), 
в)  Одобрење за организацију такмичења или извод из званичног Календара 

такмичења матичне балканске, европске или свјетске федерације/асоцијације, 
г) Именовање одговорног лица за организацију такмичења и коресподенцију са 

Министарством породице, омладине и спорта, 
д) Копију рјешења о упису у Регистар спортских организација и других организација у 

области спорта подносиоца захтјева. 
 

2. Потребна документација за уврштавање спортских манифестација од значаја за 
Републику Српску: 
Пријава  спортског савеза, спортске организације или спортског стручног удружења у 
Републици Српској за достављање програма спортских манифестација од значаја за 
Републику Српску мора да садржи сљедећу документацију, и то:  
а) Пројекат реализације спортске манифестације у којем је неопходно назначити: 

 учеснике (број учесника, које старосне доби и др.),  
 ефекти значаја за Републику Српску,  
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 традицију манифестације (колико се дуго одржава иста),  
 карактер манифестације (локални, регионални, међународни или 

едукативни и сл.),  
 врсту манифестације (екипна, појединачна такмичења и сл.), 
 неопходна финансијска средства за реализацију манифестације – приходи и 

расходи детаљно описани, 
б) Сагласност за организацију спортске манифестације на територији Републике 

Српске (Сагласност издаје Министарство породице, омладине и спорта), 
в) Именовање одговорног лица за организацију такмичења и коресподенцију са 

Министарством породице, омладине и спорта, 
г) Копију рјешења о упису у Регистар спортских организација и других организација у 

области спорта подносиоца захтјева. 
 
 

Програми спортских манифестација се требају доставити до 18. децембра 2015. године, на 
Пријави за достављање програма спортских манифестација од посебног значаја и 
значаја за Републику Српску (пријава за достављање програма се може преузети на веб 
адреси: www.vladars.net →Министарство породице, омладине и спорта→Документи), на 
адресу: Министарство породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 
Бања Лука, са назнаком: ''Јавни позив за достављање програма спортских манифестација 
од посебног значаја и значаја за Републику Српску за 2016. годину.'' 
Све додатне информације по овом јавном позиву можете добити на телефон: 051/338-344 
(контакт особа: Оливер Гачић, виши стручни сарадник). 
 
Напомена: Спортске манифестације од посебног значаја и значаја за Републику Српску које 
буду уврштене у Програм развоја спорта Републике Српске са приоритетним областима 
финансирања за 2016. годину ће бити суфинансиране од стране Министарства породице, 
омладине и спорта у складу са усвојеним Буџетом за 2016. годину и у складу са чланом 4. 
Правилника о условима и критеријумима за финансирање носилаца развоја спорта 
Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 17/10). 
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