На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
члана 60.Статута општине Бабушница („ Скупштински преглед општине Бабушница“ број
3/2008, 5/08, 13/12 и 13/13),и Правилника о финансирању у области спорта општине
Бабушница
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за додатно финансирање већ одобрених програма су из области спорта на
територији општине Бабушница у 2016. години.
Средства за програме по овом конкурсу у износу до 1.660.000,00 динара обезбеђена су у
буџету општине Бабушница.

Јавни конкурс се односи на програме :
1. Такмичарског спорта- редовни програм,

Предмет јавног конкурса jе додатно финансирање спортских удружења.
Општи циљ јавног конкурса jе допринос развоју спорта на територији општине
Бабушница.

-

На конкурсу из области такмичарског спорта – редовни програм могу да се
јаве клубови којима су већ одобрени програми за 2016 годину, који су у
редовном систему такмичења и чланови гранских савеза.

Општи услови Јавног конкурса
Право на финансијска средстава из буџета општине Бабушница имају спортска удружења
(клубови) и организације које доприносе развоју спорта, а чије је седиште на подручју општине
Бабушница, уз услов да задовољавају наведене критеријуме предвиђене Правилником о
финансирању/суфинансирању у области спорта Општине Бабушница.

Носилац програма мора да :

1. буде уписан у одговарајући регистар у складу са законом;
2. да има седиште на територији општине Бабушница;
3. да је директно одговоран за реализацију програма рада и утрошка средстава;
4. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са
предлогом програма у складу са Законом о спорту.
Носилац програма не може да:
1. буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања
делатности;
2. има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама
социјалног осигурања;
3. буде последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни
преступ у вези са његовом делатношћу.

Општи услови за спортска удружења из области такмичарског спорта
1.

Да су редовни чланови Савеза спортова општине Бабушница(у даљем тексту: Савез).

Редовни чланови:
а.
Спортско удружење из олимпијске гране спорта (спортска грана је преко међународне
федерације редовни члан Међународног олимпијског комитета – МОК-а )
б.
Спортско удружење из спортске гране коју препознаје МОК као придружену спортску
грану коју представља међународна федерација, која је члан светске спортске федерације АРИСФа. (Међународно удружење спортских грана препознате од стране МОК-а).
Спортска удружења (клубови) могу користити финансијска средства из буџета за редовне
програме, само ако је њихов клуб члан националне федерације редовни или придружени члан
Олимпијског комитета Србије и ако је национална федерација члан Спортског савеза Србије.

ВАЖНE НАПОМЕНE:
1. Конкурснa комисија општине Бабушница разматра пријављене програме и доноси
одлуку о финансирању или суфинансирању пријављеног програма на основу
приложене документације и у њој наведених података о програму, а средства се
додељују наменски за конкретан програм, те НИЈЕ МОГУЋЕ вршити накнадну
промену корисника средстава нити промену самог програма/уместо изабраног
програма предложити други програм, тј. вршити пренамену опредељених
средстава.
2. Сваки програм истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

3. Везано за наменско коришћење додељених буџетских средстава, посебно
наглашавамо да трошкови програма морају бити:





неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима
законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на
вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за
уложени новац);
стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода
реализације програма;
евидентирани током реализације програма, у обрачунима или пореским
документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и
проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се
правдају општини Бабушница

О избору програма по расписаном Конкурсу одлучује комисија за избор програма коју
образује општина Бабушница. За сваки програм подноси се посебна пријава. Уз пријавни
образац, подносилац пријаве је дужан да обавезно приложи:
За такмичарски спорт у редовном систему такмичења :
-

Предлог финансијског плана ,
Образложење финансијског плана и потребе за додоатним средствима.

.
Комисије неће разматрати непотпуне пријаве (документација мора бити комплетна, а
формулар у потпуности попуњен).
Пријаве које стигну ван прописаног рока, биће одбачене.
Приjаве на Конкурс доставити:
На шалтеру услужног центра(канцеларија 2) или поштом - адреса: Општина
Бабушница, ул.Ратка Павловића бр 1,са назнаком „Конкурс за додатно финансирање већ
одобрених програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2016.
години.
Конкурсни материjал се не враћа.
Конкурс из наведене области отворен je од 07. 12. 2016. године до 15. 12. 2016. године.
Период предвиђен за реализацију програма је до 31.12.2016. године .
Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној Интернет страници
Општине Бабушница, најкасније 15 дана од датума закључења конкурса. На тај начин ће

Општина Бабушница обавестити све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима
конкурса.
Додатне информациjе се могу добити у седишту Савеза спортова општине Бабушница
(Комисија за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма из
области спорта на територији општине Бабушница) сваког радног дана од 9.00 до 12.00
часова .
Комисија
Председник комисије Саша Ристић
________________________________
Члан комисије Љубиша Антић
________________________________
Члан комисије Милан Тодоровић
_________________________________

