На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( „Службени
гласник Републике Србије“ бр.129/07 и 83/14), члана 47. Статута општине Петровац
на Млави („Службени гласник општине Петровац на Млави“ бр. 1/15 – пречишћени
текст, 5/08, 9/12 и 7/14), чл, 19. и 39. Одлуке о Општинском већу општине Петровац
(„Службени гласник општине Петровац на Млави“ бр. 28/04) и Одлуке о измени и
допуни Одлуке о Општинском већу општине Петровац („Службени гласник
општине Петровац на Млави бр. 30/04),члана 5. став 1., члана 6 и7 Правилника о
обезбеђивању средстава за остваривање општег интереса у области спорта на
територији општине Петровац на Млави бр. 06-21/15-02-8 од 30. 04. 2015. године и
Одлуке о расписивању јавног конкурса за доделу средстава спортским удружењима
на територији општине Петровац на Млави бр. 06-21/15-02-10 од 30. 04. 2015.
године,
Општинско веће општине Петровац на Млави, на седници одржаној 30.
04. 2015. године, доноси:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ
ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
У 2015. ГОДИНИ СА КОНТА

481911 - ДОНАЦИЈЕ КЛУБОВИМА ИЗ БУЏЕТА
Право да учествују на конкурсу имају:
-Удружења грађана из области спорта чије је седиште и која регистровану
делатност обављају на територији Општине Петровац на Млави,
-Удружења која имају програме редовних тренажних и такмичарских
активности спортских организација (у даљем тексту: редовних и програмских
активности) који ће бити реализован у току 2015. године, као и финансијски
план утрошка средстава за наведени програм, а која нису конкурисала за
доделу средстава из других области из Буџета Општине Петровац на Млави
за 2015. годину.
Предност у добијању и коришћењу средстава имају невладине организације
из области спорта које задовољавају следеће критеријуме:
-

остварују конкретне програме из области такмичарског спорта
предложеним програмима подстичу и афирмишу спорт
кроз програме такмичења посебно стимулишу млађе категорије
кроз своје програме такмичења не наплаћују чланарину

- кроз своје програме доприносе развоју спорта локалне заједнице,
нарочито развоју спорта у сеоским подручјима
- клубови који имају масовност
- јачају и организују стручни рад са свим категоријама
- јачају и организују стручни рад врхунског и олимпијског спорта
- својим програмима афирмишу развој врхунског и олимпијског
спорта
- својим програмима доприносе развоју школског спорта
- стварају услове за развој спорта за све
- стварају услове за развој аматерске делатности
- подстичу укључивање младих за бављење спортом
- подстичу активизацију женске популације
- промовишу и имају значајан и дуготрајан утицај на
развој спорта у општини Петровац на Млави.
Право на добијање и коришћење дотација из тачке II овог Програма имају и
НВО - из области спорта за организацију јубилеја и сличних манифестација, а
предност у стицању овог права имаће НВО - из области спорта чији јубилеји или
сличне манифестације имају дужу традицију - одржавају их најмање 5 (пет) година
узастопно.
Дотације НВО - из области спорта могу да користе и за учешће у
обележавању јубилеја и сличних манифестација, које организују друга удружења
грађана.
Удружење грађана из области спорта које добије средства обавезује се да до
20.12.2015. године поднесе извештај о утрошку истих, а у складу са реализованим
пројектом у 2015. години.
У случају да корисник не поднесе извештај у предвиђеном року дужан је да
врати средства у буџет Општине најкасније до 31.12.2015. године и истовремено
губи право да учествује на наредном конкурсу.
Пријаве се предају у писарници Општине Петровац на Млави, са
назнаком "КОНКУРСИ“ - Дотације невладиним организацијама из области
спорта.
Спортска удружења која су учлањена у територијални спортски савез,
достављају предлоге својих годишњих програма Комисији, преко територијалног
спортског савеза.
Конкурс траје од дана објављивања у локалној штампи,на сајту
Општине Петровац на Млави и сајту Спортског савеза општине Петровац на Млави
до утрошка средстава.
Поднете пријаве разматраће Комисија за доделу средстава, коју је
именовало Општинско веће Општине Петровац на Млави.Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати.
О додели средстава учесницима конкурса Председник Општинског већа,
одлучиће решењем, а на предлог комисије, у року од 30 дана од дана пријема
пријаве.

Против решења учесник конкурса може поднети приговор Општинском
већу у року од 8 дана од дана пријема решења.
На основу коначног решења о додели средстава закључује се Уговор са
корисником средстава, о начину њиховог утрошка.
Пријаве на конкурс и смернице за подносиоце предлога програма, удружења
могу преузети на сајту општине www.petrovacnamlavi.rs и Спортског савеза
www.sporskisavez-petrovacnamlavi.org.rs под
назнаком
ДОКУМЕНТИ/КОНКУРСИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Број: 06-21/15-02-12
Датум: 30. 04. 2015. године
Петровац на Млави

