
 

 На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 

4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 и 7/10), Општинско веће општине 

Кикинда на седници од 23.01.2012. године, донело је  

 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА ПОТРЕБЕ У 

ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ КИКИНДЕ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

 

 

Расписује се конкурс за финансирање редовних тренажних и такмичарских активности 

спортских организација и стручан рад у спортским удружењима 

 
РСА 

 Корисници 

 

Право на доделу буџетских средстава по овом Конкурсу имају спортска удружења,  која 

испуњавају следеће опште и посебне услове, и то: 

 

• да имају седиште ( огранак)  на територији Кикиндe.; 

• да су регистроване код надлежног органа за регистрацију; 

• да поседују рачун у пословној банци. 

 

Потребно је доставити захтев са тачно представљеним и детаљно обазложен 

1. финансијски план за 2012. (сваки месец посебно, јасно образложити сталне трошкове, путних 

трошкова итд...) 

 

2.план рада за 2012.(сваки месец посебно) 

 

Напомена у случају да се средства одобре морају се правдати у скаладу са финансијским 

планом. 

 

3.потврду да учествују у редовном систему такмичења у оквиру гране спорта у складу са 

спортским   правилима  

 

 4.потврду да имају ангажованог најмање једног спортског стручњака који има законом 

предвиђене квалификације за рад у спорту. 

 

5. Спецификацију планираних трошкова чије се финансирање тражи из буџета општине 

3. Стручни радници 

 морају бити предложени од стране спортког удружења 

 морају имати одговарајућу стручну спрему прописану Законом о спорту 

 доставити и радну биографију 

 

Оцену програма редовних тренажних и такмичарских активности које учествују на 



конкурсу, извршиће Одбор за спорт. 

 

Средства се НЕ додељују физичким лицима 

• Пријаве се подносе лично (предајом писарници општинских органа управе у 

Кикинди - зграда Општине Кикинда) - или се упућују поштом на адресу: 

Општинско веће Општине Кикинда 

Ресор  за спорт 

Трг српских добровољаца 12 

23300 Кикинда. 

 

 

Неће се узимати у разматрање пријаве које: 

 

• нису благовремено достављене Општинском већу (достављене у року који је 

предвиђен у Конкурсу); 

• нису потписане од стране овлашћеног лица; 

• нису оверене печатом организације; 

• су непотпуне, неуредне, нечитке, исписане графитном оловком; 

• су поднете од стране субјекта који нема право пријављивања на Конкурс. 
 

 

 
 

Конкурс jе отворен од 23.01.2012. до 06.02.2012. године. 
Конкурсни материjал се не враћа. 

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на саjту општине Кикинда. 

Додатне информациjе могу се добити на телефон: 0230/410-126. 

 

 

 

 

 
 

        Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA К И К И Н Д А 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                               ПРЕДСЕДНИК 

Број:  II–06-5/2012                                                             

Дана: 23.01.2012. године                                            Илија Војиновић 

          К И К И Н Д А                                        

 

 


