На основу члана 138. Закона о спорту ("Службени гласник РС",
бр. 24/11 и 99/11),44. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", бр.129/07), члана 38.Закона о удружењима (''Службени гласник
РС'',бр.51/09 ), члана 52. Статута општине Ковачица ("Службени лист
општине Ковачица" бр. 13/08 и 9/09) и члана 9. Одлуке о буџету општине
Ковачица за 2015. годину ("Службени лист општине Ковачица" број 13/14 и
5/15), члана 10. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава
за финансирање потреба у области спорта ("Службени лист општине
Ковачица" бр. ) и Одлуке о покретанју поступка за финансирање програма
рада/ пројеката удружења грађана у области физичке културе општине
Ковачица Општинско веће расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА/ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

ЦИЉ КОНКУРСА
Средства из буџета општине Ковачица за 2015. годину распоређују се са
циљем да се, обезбеђујући средства удружењима која се активно и у
континуитету баве физичком културом, односно активно учествују на
спортским такмичењима.
Сврха конкурса је да се средства
усмере ка подстицању програма
рада/пројеката или обезбеђењу недостајућег дела средстава за
финансирање програма рада/пројеката које реализују удружења, а који су
од јавног интереса у области физичке културе за локалну заједницу 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;

Области које се подржавају
Средствима која се распоређују овим конкурсом подржавају се
следеће области: .
Општина Ковачица овим средствима ће финансирати:
1.котизације за трошкове такмичења спортских клобова ( за једну екипу)

2. трошкови превоза на такмичења спортских клубова ( за једну екипу)
3. трошкови судија на такмичењима ( за једну екипу)
4. Опрему а спортисте
5.регистрацију играча
6.одржавање спортских објеката

.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ- ОПШТА ПРАВИЛА
Право на подношење пријаве имају
удружења грађана, која
испуњавају следеће услове:
-да су регистроване код надлежног органа;
- да имају седиште на територији општине Ковачица и делују на том
подручју ;
-да се редовно такмиче у појединим лигама
Удружења која су добила средства за реализовање програма
рада/пројекта морају најмање једном годишње да чине доступним
јавности извештај о свом раду и о обиму и начину стицања и
коришћења средстава и тај извештај достављају даваоцу средстава. .
Период трајања предложених активности (Трајање пројекта)

Период трајања предложених активности је до краја јесење сезоне
такмичења у 2015. године.
Буџет
Општина је за поменути период наменила укупно 5.000.000,00 динара
за суфинансирање програма рада / пројеката удружења у овој области.
КРИТЕРИЈУМИ ПРОЦЕНЕ:
Програми рада / пројекти који су испунили опште услове биће
оцењивани са становишта критеријума предвиђених Правилником о начину
и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине
Ковачица за програме рада / пројекте којима се обезбеђују средства за
физичку културу.
-

масовност
остварени резултати;
традиција спорта;
ранг такмичења;
број селекција (пионири, јуниори, кадети, сениори);

-

група којој спорт припада по номенклатури Спортског савеза
Србије;

ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЉИВАЊА И ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ
За пријаву треба попунити:




ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ и
ОБРАЗАЦ ЗА НАЦРТ БУЏЕТА
ИЗЈАВУ

Програм рада / пројекат се пријављује сваки посебно, на обрасцу за
пријаву.
За сваки програм рада /
засебно на обрасцу за буџет.

пројекат предлог буџета се доставља

Формулари за пријаву могу се добити на следећи начин:
1. могу се скинути са званичног сајта општине Ковачица
www.ковацица.орг
2. удружења грађана могу преузети конкурсну документацију сваког
радног дана од 8 до 16 часова у Спортском савезу општине Ковачица
Уз пријаву на јавни конкурс, учесници јавног конкурса подносе:








фотокопију решења о упису удружења у Регистар или оверену
фотокопију решења о пререгистрацију ;
фотокопију оснивачког акта –Статута ;
финансијски извештај за 2014.годину ;
писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или
суфинансирања;
фотокопију Програма рада за 2015 год. усвојеног од стране
надлежног органа удружења.
Лиценцу тренера спортског клуба
Доказ о рангу такмичења

Пријава се попуњава на српском језику. За помоћ у попуњавању
обрасца, учесници јавног конкурса могу се обратити у Спортском савезу
општине Ковачица.
Комплетне пријаве морају бити послате поштом или предате на
писарницу Општине Ковачица на адресу:
Општина Ковачица
Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката

удружења грађана у области физичке културе
Маршала Тита број 50
26210 Ковачица
Пријаве послате факсом или e-mailom неће бити прихваћене.
Комисија неће враћати пријавну документацију.
За све додатне информације можете се обратити контакт особи :
Васа Стоја , секретар Спортског савеза општине Ковачица
Телефон: 013/661-122

е-маил:василе.стоја@ковацица.орг

Рок за подношење пријаве за програме рада/пројекте је 20 дана, од
дана објављивања јавног конкурса на сајту општине Ковачица, односно до
20.09.2015.г.
Процес разматрања пријава траје највише 15 дана од датума
затварања конкурса, а процес одлучивања може трајати до 5 дана од дана
достављања мишљења Комисије.
Потписивање уговора о дотацији и исплата средстава
Средства ће бити додељена након потписивања Уговора о дотацији,
који ће припремити запослени у Одељењу за друштвене делатности.
Програмске,односно пројектне активности могу да започну тек након што се
ова процедура оконча.
Општина задржава право да не додели сва расположива средства
као и да захтева модификацију закљученог уговора, уколико се утврди да
поједине буџетске ставке програма рада/ пројекта не одговарају реалним
потребама, уколико се утврди да удружење не остварује планиране
резултате или не спроводи планиране активности, као и у случају
евентуалне редукције буџета општине.
Неизвршавање уговорних обавеза повлачи са собом обавезу
враћања средстава у буџет општине Ковачица.

Председник Општине
Мирослав Кришан

