КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ТАКМИЧАРСКИ
СПОРТ, НАЧИН РАЗВРСТАВАЊА СПОРТОВА И РАСПОДЕЛА
СРЕДСТАВА, КАО И ПОТРЕБНА КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
I. 1. Критеријуми за оцењивање и бодовање програма и пројеката,
начин разврставања спортова и расподела средстава су:
•
•
•
•
•
•
•

Оставaрени резултати у претходној години (0-20 бодова)
Традиција спорта у граду (0-10 бодова)
Масовност – број активних/регистрованих чланова (0-15 бодова)
Значај за град (0-20 бодова)
Материјална и кадровска опремљеност (0-10 бодова)
Рекламна атрактивност (0-15 бодова)
Финансијски значај и финансијска самосталност (0-10 бодова)

Комисија има могућност да додели и негативне бодове:
•
•

Неблаговремено правдање средстава добијених из буџета Града за 2012.
годину (0-20 бодова)
Ако је је подносилац програма и пројекта био у блокади у току 2012.
године (0-20 бодова)

Максималан број бодова је 100.

2. Разврставање спортова на три групе се чини на основу критеријума за
категоризацију Спортског савеза Србије, интереса и потреба локалне самоуправе и
њене специфичности.

3. Укупно све три групе обухватају максималан износ до 100% средстава планираних
Одлуком о буџету града Панчева за 2013. годину, на позицији 263 - такмичарски спорт,
и то до 50.000.000 динара.
Расподела буџетских средстава за такмичарски спорт, врши се на следећи начин:
- Прва група обухвата максимално до 80% средстава опредељених у буџету
Града за ове намене, и то до: 40.000.000 динара.
- Друга група обухвата максимално до 40% средстава опредељених у буџету
Града за ове намене, и то до: 20.000.000 динара.
- Трећа група обухвата максимално до 20% средстава опредељених у буџету
Града за ове намене, и то: 10.000.000 динара.
Од укупно опредељених средстава планираних Одлуком о буџету града Панчева
за 2013. годину, на позицији 263 - такмичарски спорт, обавеза је да се минимално 20%
определи за спортске организације чије је седиште регистровано у насељеном месту
града Панчева, и то минимално 10.000.000 динара.
Од укупно опредељених средстава планираних Одлуком о буџету града Панчева
за 2013. годину, на позицији 263 - такмичарски спорт, обавеза је да се рад Спортског
савеза Панчевo финансира са максимално 8%, и то до 4.000.000 динара.

II.

Потреба конкурсна документација

За индивидуалне спортове потребно је доставити:
1. Попуњени образац ''И1'',
2. Програм рада за 2013. годину са финансијским планом, а посебно назначити
трошкове котизације, лекарских прегледа, службених лица као и остале трошкове
везане за такмичења,
3. Потврдама националних Гранских савеза документовати најбоље спортске
резултате постигнуте у 2012. години за кадете, јуниоре и сениоре,
4. Копија Решења из АПР-а,
5. Копија дипломе и лиценце тренера, као и копије уговора о радном односу
уколико постоје.
За колективне спортове потребно је доставити:
1. Попуњени образац ''К1'',
2. Програм рада за 2013. годину са финансијским планом, а посебно назначити
трошкове котизације, лекарских прегледа, службених лица као и остале трошкове
везане за такмичења,
3. Копија Решења из АПР-а,
4. Копија дипломе и лиценце тренера, копије уговора о радном односу уколико
постоје, као и уговор са спортском организацијом у којој ради са сениорском
селекцијом,
5. Тренутни ранг такмичења спортске организације, оверен од националног
гранског савеза.
Пријава на Обрасцу „И1“ или „К1“, са потпуном конкурсном документацијом,
предаје се у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1а (у времену од
8 до 15 часова), са назнаком:“Јавни конкурс за суфинансирање програма и
пројеката из области спорта“ са називом области: школски спорт, такмичарски
спорт, спорт особа са посебним потребама (са инвалидитетом) и организација
спортских манифестација од посебног интереса за град Панчево. Пријаве и потпуну
документацију доставити у затвореној коверти са напоменом „НЕ ОТВАРАЈ –
ЈАВНИ КОНКУРС“

