
  

 

 На основу члана 138. Закона о спорту ("Службени гласник РС", бр. 
24/11 и 99/11), члана 44. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", бр. 129/07), члана 52. Статута општине Ковачица ("Сл. лист општине 
Ковачица", број 13/08 и 9/09.),члана 38. Закона о удружењима ("Службени 
гласник РС", број 51/09) и члана 9. Одлуке о буџету  општине Ковачица ("Сл. 
лист општине Ковачица" број 13/2014 и 5/15 ), Општинско веће општине 
Ковачица 24.08.2015..г.доноси  
 
 

О Д Л У К У 
 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА РАДА  / 
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 

У ОБЛАСТИ  ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА 
 

 
 

Члан 1. 
 

 Утврђује се да ће се за потребе општине Ковачица  у 2015.години 
финансирати програме рада / пројекте  удружења грађана у области 
физичке културе, из буџета општине Ковачица са следећим циљем:    
        

1) подстицање и стварање услова за унапређење спорта;  
2) учешће спортских организација са територије Општине Ковачица у 

клупским такмичењима;  
3) делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан 

Општина Ковачица; 
 

 
  

Члан 2. 
  
 Средства намењена удружењима грађана користиће се за 
реализацију  програма рада / пројеката из следећих области: 
1.котизације за трошкове такмичења спортских клобова 
2. трошкови превоза на такмичења спортских клубова 
3. трошкови судија на такмичењима 
4. Опрему за спортисте 
5. Регистрацију играча 
6.одржавање спортских објеката 
          

 

Члан 3 
 
 Средства  за финансирање програма рада / пројеката удружења 
грађана , планирана су у буџету општине Ковачица за 2015. годину раздео 



3,глава 36, функција 810, економска класификација 481 - дотација 
невладиним организацијама. 
 
      
                                                                             

Члан  4. 
 
 У циљу реализације ове Одлуке образоваће се Комисија за 
спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката удружења грађана  
из области физичке културе, из буџета општине Ковачица. 
 
 

Члан 5. 
 
 Обавезује се Комисија да спроведе поступак јавног конкурса у року од 
7  дана од дана  доношења ове Одлуке. 
 
 
 

Члан 7. 
 

Одлуку доставити члановима Комисије, Одељењу за финансије и 
друштвене делатности и архиви . 
 
 
 
Број: 06-37-8/15-01   Председник Општине 
Датум:24.08.2015                                                                
                                                                                          Мирослав Кришан   


