На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број
10/2016), члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 2. Правилника о одобравању и
финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“,
број 4/2017), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана
10.02.2017. године, расписује
КОНКУРС
ЗА ПРИЈАВУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ
СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
Средства по овом Конкурсу се додељују за пројекте и програме из области
спорта који се по својој садржини односе на:
1. остваривање редовних (конкретних) програма из области спорта:
- програми којим се реализује функционисање организације у области
спорта у погледу редовних активности (трошкови котизације, трошкови превоза,
трошкови организације такмичења, трошкови суђења и делегата, трошкови
лекарских прегледа и друго);
2. програме усмерене на:
- активности којима се доприноси развоју спорта у областима дечјег и
омладинског, женског и спорта особа са инвалидитетом;
- организовање спортских манифестација на територији Општине
Пландиште од посебног значаја;
ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ ИМАЈУ:
Спортске организације - носиоци редовних (конкретних) програма - које
морају да испуњавају следеће критеријуме:
1) да буду регистроване у складу са Законом;
2) да буду уписане у националну евиденцију у складу са Законом;
3) да искључиво или претежно послују на недобитној основи, ако Законом
није друкчије одређено;
4) да имају седиште на територији Општине Пландиште;
5) да су директно одговорне за припрему и извођење програма;
6) да испуњавају, у складу са Законом, прописане услове за
обављање спортских активности и делатности;
7) да су са успехом реализовале одобрени програм, уколико су биле
носиоци програма ранијих година;
8) да располажу капацитетима за реализацију програма;
9) да буду чланови одговарајућег надлежног признатог од стране
Спортског савеза Србије националног гранског спортског савеза.

Носилац програма не може:
1)
2)

3)

да буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном
обављања делатности;
да има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о
реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на
рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног
осигурања;
да буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен
за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским
пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем
негативних појава у спорту.

Програме у виду манифестација од посебног значаја за општину
Пландиште могу поднети и невладине организације под условом да нису
конкурисале за средства по другом основу за одређену манифестацију.
Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме:
1) да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области
спорта утврђених Законом;
2) да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта
у Републици Србији и Програмом развоја спорта општине Пландиште за
период 2016-2020;
3) да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног
националног спортског савеза;
4) да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског
савеза;
5) да се реализује на територији општине Пландиште, односно у
Републици Србији, осим програма припрема и учешћа на међународним
спортским такмичењима;
6) да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних
организација чија је чланица Република Србија;
7) да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији
општине Пландиште;
8) да ће се реализовати у текућој години;
9) да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму
и потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква
сумња у могућност реализовања програма;
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
Пријаве на конкурс подносе се Општинском већу путем Спортског савеза
Пландиште. Спортски савез Пландиште у име свих организација подноси
обједињено све програме Општинском већу.
Конкурсна документација садржи:

1. апликациони формулар бр. 1 за годишње програме;
2. апликациони формулар бр. 4 за посебне програме;
3. доказ о утрошеним средствима добијених из буџета за 2016. годину.
О расподели средстава предлог Општинском већу сачињава Комисија за
расподелу средстава.
Учесници на конкурсу уз пријаву, прилажу документацију прописану
конкурсом по појединим обрасцима, као и додатну документацију на захтев
Комисије за доделу средстава. Комисија може затражити и разговор са
подносиоцима програма.
Обрасци пријаве на конкурс могу се преузети са званичног сајта
Општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs,
или
у
Спортском
савезу
општине Пландиште, Војводе Путника 58 у Пландишту.
Пријаву на конкурс, са свом потребном документацијом, лично доставити у
Спортски савез општине Пландиште, закључно са 03.03.2017. године у 14,00
часова лично потписано и оверено печатом. Један примерак доставити
електронском поштом на адресу: kancelarijazamlade@yahoo.com .
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном
документацијом, послате путем факса, непотписане или неоверене, неће се
разматрати.
Конкурсна документација се не враћа.
На основу коначне одлуке о додели средстава закључује се Уговор са
корисником средстава. Уколико се подносилац одобреног програма не одазове
позиву за закључивање Уговора у року од 8 дана од дана пријема позива, сматраће
се да је одустао од предлога програма.
Одлука о утврђивању пројеката у области спорта за које се одобравају
дотације доставља се појединачно, сваком учеснику конкурса.
Корисници средстава се обавезују да у предвиђеним роковима или на захтев
даваоца средстава, поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са одобреним и
реализованим пројектима и програмима у 2017. години.
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