На основу члана 3. став 3. Правилника о условима и начину суфинансирања рада
спортских организација (клубова) из средстава Месне заједнице Бачка Топола број
577/2015 од 22.12.2015. године, Комисија за спровођење поступка расподеле средстава
спортским организацијама (клубовима) расписује
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (КЛУБОВА)
ИЗ СРЕДСТАВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКА ТОПОЛА У 2021. ГОДИНИ
Средства се додељују за суфинансирање рада спортских организација (клубова) из
средстава Месне заједнице Бачка Топола у 2021. години
1. Право учешћа на Конкурсу
Право учешћа на Конкурсу имају спортске организације (клубови) са седиштем на
територији Месне заједнице Бачка Топола, чланови Спортског савеза општине Бачка
Топола, имају учлањене или уговором ангажоване спортисте, имају одговарајући простор
за рад и спортску опрему, имају унутрашњу организацију и стручно оспособљеног тренера
ако је то предвиђено такмичарским актом.
Оне спортске организације (клубови), које до 31.12.2020.године нису доставиле
извештај о наменском трошењу средстава на основу Конкурса у 2020. години, неће имати
право учешћа на Конкурсу у 2021.години.
2. Средства за финансирање
Средства у износу од 1.200.000,00 динара су предвиђена у Финансијском плану
Месне заједнице Бачка Топола за 2021.годину.
3. Подношење пријаве за доделу средстава
Спортске организације (клубови) подносе пријаву за доделу средстава Комисији за
спровођење поступка расподеле средстава спортским организацијама (клубовима).
Образац пријаве на конкурс може се преузети са интернет стране општине
www.btopola.org.rs или у просторијама Стручне службе Месне заједнице Бачка Топола, ул.
Главна бр. 44.
Спортска организација (клуб) може да поднесе само једну пријаву. Ако Спортска
организација (клуб) поднесе више пријава разматраће се само пријава, која је прва
поднета.
4. Критеријуми за доделу средстава
Средства се додељују на основу следећих критеријума:
- број регистрованих спортиста,
- број узрасних категорија у систему такмечења
- степен такмичења остварени резултати
- остварени резултати.
5. Уз пријаву се прилажу следећи документи:
- доказ да је Спортска организација (клуб) уписан у регистар надлежног органа са
седиштем на територији Месне заједнице Бачка Топола

- доказ да је члан Спортског савеза општине Бачка Топола,
- доказ о регистрацији чланова односно фотокопија Уговора о ангажованим
спортистима
- доказ о коришћењу одговарајућег простора (извод из катастра, фотокопија
Уговора о коришењу просторија и др.)
- фотокопија извода или другог акта у односу на унутрашњу организацију
- фотокопија Уговора или другог документа да је стручно оспособљени тренер
ангажован ако је то предвиђено такмичарском актом
- изјава о броју регистрованих спортиста оверену печатом и потписом одговорног
лица спортске организације (клуба) или неки други одговарајући докуменат
- изјава о броју узрасних категорија у систему такмичења, оверену печатом и
потписом одговорног лица спортске организације (клуба) или неки други
одговарајући докуменат
фотокопија билтена (или Извештаја) такмичења за претходни период из којег се
може утврдити степен такмичења, број утакмица, број екипа, број учесника у екипи
и друго;
- доказ о оствареним резултатима (дипломе, извештаји и др.)
6. Конкурс је отворен до 12.02.2021. године.
Пријава на Конкурс са потребном документацијом се предаје у просторијама
Стручне службе Месне заједнице Бачка Топола, ул. Главна бр. 44.
Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се
узети у разматрање.
Комисија за спровођење поступка расподеле
средстава спортским организацимама (клубовима)
Број: 22 /2021.
Дана: 22.01.2021.
Бачка Топола

Председник Комисије
Јухас Антал мл. с.р.

