У складу са чл.137 Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11), чл.
5 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени
гласник РС”, бр. 8/12) и Одлуком о буџету општине Мионица за 2014.год.број 400224/2013, Председник општине Мионица, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Програми који су из области јавног интереса за локалну заједницу у области спорта.
1. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА
ИСПУНИ
На конкурсу може да учествује удружење грађана у области спорта:


које је регистровано на територији општине Мионица;



које програм реализује на територији општине Мионица;



које има програме редовних тренажних и такмичарских активности који ће
бити реализовани у току 2014.године,као и финансијски план утрошка
средстава за наведени програм.



које је директно одговорно за припрему и извођење програма;



које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом
забраном обављања делатности;



које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено за прекршај
или привредни преступ везан за његову делатност.

2. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА
Укупан износ средстава планиран за финансирање или суфинансирање програма
планиран у Буџету општине Мионица у 2014 години износи 12. 000.000,00 динара, на
разделу 3. ДКБС - Општинска управа, позиција 143, економска класификација 481 –
дотације невладиним организацијама.
Средства се додељују за остваривање редовних активности којим се реализује
функционисање организације у области спорта.

3.ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:
Предлагач програма обавезан је да достави следећу документацију:
1. пријавни образац на конкурс;
2. попуњен образац предлога програма ;
3. попуњен образац буџета програма ;
4. уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа
– Агенције за привредне регистре;
5. оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се
циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;
4. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС
Пријава на конкурс,са свом потребном документацијом доставља се у затвореној
коверти са назнаком „Пријава на конкурс у области спорта – не отварати” путем поште
на адресу Општине Мионица, Војводе Мишића бр.38,14242 Мионица или лично на
писарници Општинске управе општине Мионица.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Мионица
w.w.w.mionica.rs
За додатне информације можете се обратити на број телефона 014/3422-020.
5.РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О
ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
1. Рок за подношење пријаве и предлога програма на овај конкурс је 15 дана од
дана објављивања јавног позива.
2. Листа вредновања и рангирања пријављених програма, коју утврђује конкурсна
комисија, биће објављена на званичној интернет страници и на огласној табли
општине Мионица, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.На
горе наведену Листу учесници конкурса имају право приговора у року од 3 дана од
дана њеног објављивања.
3. Одлука о избору програма којима се из буџета општине Моница додељују
средства Општинске управе Мионица биће донета у року од 30 дана од дана
утврђивање Листе вредновања и рангирања пријавњених програма.

