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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
расписуjе
КОНКУРС
За расподелу средстава из буџета општине Кикинда за 2014. годину за суфинансирање потреба у
области спорта
Предмет конкурса представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине
Кикинда за 2014. годину намењено накнадама за стручно педагошки рад тренера спортских клубова и за
основне трошкове клубова.
Право учешћа на Конкурсу имају клубови (спортске организације) и спортисти који испуњавају
следеће услове:
1. НАКНАДЕ ЗА СТРУЧНО ПРЕДАГОШКИ РАД ТРЕНЕРА
СПОРТСКИХ КЛУБОВА
Право на доделу надокнаде за стручно педагошки рад и спортско усавршавање имају клубови
(спортске организације) чији тренери испуњавају следеће услове:
1, Да ради у клубу (спортској организацији) са седиштем у општини Кикинда, који је члан
националног гранског спортског савеза који остварује општи интерес у Републици Србији.
2. Да своју основну програмску активност реализује у клубу (спортској организацији) који
функционише најмање 2 године.
3. Да клуб (спортска организација) који бесплатно користи општинске спортске објекте за
одигравање утакмица и тренажни рад не наплаћује већу чланарину својим такмичарима и члановима од
1.000,00 динара на месечном нивоу.
4. Да тренер клуба (спортске организације) који конкурише за надокнаду има најмање стручне
квалификације у звању: оперативни тренер, тренер специјалиста или тренер професор спорта.
5. Да поседује важећу лиценцу одговарајућег гранског савеза.

Потребна документација:
- Решење од Агенције за привредне регистре Републике Србије.
- Потврда о чланству у националном гранском спортском савезу који остварује општи интерес
на територији Републике Србије.
- Извештај о раду и постигнутим резултатима у клубу, као и потврда гранског спортског савеза
о оствареним резултатима на националним такмичењима.
- Стручна квалификација.
- Важећа лиценца одговарајућег гранског спортског савеза.
- Списак регистрованих – лиценцираних такмичара клуба за 2014. годину.
- Сагласност клуба.
- Одлука Управног одбора о висини чланарине за 2014. годину.

Напомена:
Спортски клубови (спортске организације) који добију накнаду за стручно педагошки рад и спортско
усавршавање њихових тренера биће у обавези да учествују у пројекту општине Кикинда „Бесплатне
школе спортова“.
2. ОСНОВНИ ТРОШКОВИ КЛУБОВА
У циљу објективнијег и поузданијег вредновања програма спортских организација
утврђује се категоризација. Категоризација се утврђује на основу компаративне анализе резултата,
организационе и стручне развијености спортске гране на нивоу општине, покрајине, републике,
економског потенцијала, традиције, друштвене активности, медијске атрактивности и других фактора.
Као носећи фактор утврђује се спортски резултат као статистички објективни и компарабилни
податак о свакој спортској организацији.
Потребна документација:
- Решење од Агенције за привредне регистре Републике Србије.
- План и програм рада клуба за 2014. годину.
- Финансијски извештај за 2013. годину и Финансијски план за 2014. годину.
- Извештај о постигнутим резултатима за 2013. годину.
- Списак стручно-тренерско кадра са одговарајућим лиценцама гранског спортског савеза.
- Списак регистрованих – лиценцираних такмичара за 2014. годину.
- Потврда о чланству у националном гранском спортском савезу који остварује општи интерес
на територији Републике Србије.
Kорисник средстава је у обавези да додељена средства за основне трошкове клубова користи строго
наменски за следеће трошкове:
- службена лица (судије, делегати, мериоци времена, руковаоци електроником, здравствена
заштита, редарска служба).
- чланарине и котизације према општинским, покрајинским и републичким гранским савезима,
- регистрације и лиценце тренерима и играчима.
- трошкови котизација према организатору такмичења.
- трошкови коришћења спортских објеката.
- трошкови превоза на званична такмичења (лига, државно, покрајинско првенство).
- трошкови куповине спортске опрема и реквизита.
- трошкови организовања званичних такмичења (покрајинска и републичка): пехари, медаље,
дипломе, похвалнице, захвалнице.
- трошкови осигурања спортиста и тренера.
- тренерски хонорари.
Након сваког квартала корисник средстава је дужан да иста оправда.
У обзир ће се узимати приjаве достављене:
- поштом (адреса: ОПШТИНА КИКИНДА, Трг српских добровољаца бр.12, 23300 Кикинда, са назнаком
„Конкурс за расподелу средстава из буџета општине Кикинда за 2014. годину за суфинансирање потреба
у области спорта“, поjединачно за сваки проjекат/програм у 4 примерка.)
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Конкурсни материjал се не враћа.
Конкурс jе отворен од 16.12.2013. гoд. до 16.01.2014. гoд.
Резултати овог конкурса ће бити обjављени на саjту општине Кикинда.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КИКИНДА
ПАВЛЕ МАРКОВ

