На основу члана 3. став 1. Правилника о додели средстава из буџета општине Бачка
Топола и о критеријумима и мерилима за категоризацију спортских организација број 11011/2015-V од 13.02.2015. године Комисија за доделу средстава у области спорта из буџета
општине Бачка Топола, расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЕБНИХ
ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА У 2018. ГОДИНИ
I ЦИЉ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Основни циљ доделе неповратних средстава је финансијска помоћ спортским
организацијама и посебним програмима у области спорта у општини Бачка Топола у 2018.
години.
II СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ
Средства су обезбеђена из буџета општине Бачка Топола за 2018. годину и то: Дотације
спортским клубовима и удружењима у износу од 12.000.000,00 динара у оквиру РАЗДЕЛА 4. –
ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 4.1. Општинска управа, ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ, Програмска класификација 1301-0001, позиција 202 и Дотације непрофитним
организацијама – спортске манифестације у износу од 2.000.000,00 динара у оквиру РАЗДЕЛА
4. – ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 4.1. Општинска управа, ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ, Програмска класификација 1301-0001, позиција 203.
III КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И УСЛОВИ ФИНАНСИРАЊА
Остваривање права из члана 1. Правилника о додели средстава из буџета општине Бачка
Топола (у даљем тексту: Правилник) стичу оне организације које у складу са Законом и
спортским правилима испуњавају следеће услове:
- да им је седиште на територији општине Бачка Топола
- да су конституисане у складу са Законом о спорту Републике Србије
- да су члан Спортског савеза општине Бачка Топола и да своју делатност обављају
најмање годину дана у континуитету
- да су члан гранског савеза Србије и да се клуб налази у званичној бази података Савеза
- да имају учлањење или Уговором ангажоване спортисте
- да имају обезбеђен одговарајући простор, односно спортске објекте и спортску опрему
- да имају одговорајућу унутрашњу организацију
- да имају бар једног оспособљеног тренера (са професионалном дипломом или
лиценцираног од стране федерације – савеза) уколико је то предвиђено такмичарским
правилником.

V ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Учесници Конкурса подносе пријаву за доделу средстава Комисији за доделу средстава у
области спорта (у даљем тексту: Комисија) у општини Бачка Топола. Критеријуми за доделу
средстава су:
1.
2.
3.
4.

Масовност спорта
Постигнути спортски резултати
Национална категоризација
Традиција спортске гране

-

Спортске организације које су у редовном систему такмичења (лига – систем са
најмање 6 клубова) учествују у расподели по наведеним критеријумима у члану 3. став
1. Правилника
- Спортске Организације које су у редовном систему такмичења турнирског типа
учествују у расподели по наведеним критеријумима у члану 3. став 2. Правилника
- Спортске организације које немају редован систем такмичења, средства им се
одобравају само на основу понуђених пројеката.
Правилник и Конкурс за доделу неповратних средстава за суфинансирање спортских
организација и посебних програма у области спорта (у даљем тексту: Конкурс) на територији
општине Бачка Топола у 2018. години.
Правилник и Конкурс могу се преузети на веб страници www.btopola.org.rs.
VI РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
Пријаве са потребном документацијом се подносе Комисији до 19.01.2018. године у
писарници Општинске управе Бачка Топола, ул. М.Тита бр. 30, сваког радног дана од 8,00 до
15,00 часова.
Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се
узети у разматрање.
Након спроведеног конкурсног поступка Комисија ће спровести поступак бодовања на
основу критеријума из Правилника и сачинити Листу вредновања и рангирања пријава.
Комисија подноси Председнику општине предлог Одлуке о додели финансијских
средстава за суфинансирање трошкова функционисања или манифестација из програма
учесницима Конкурса.
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