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Службени лист општине Бољевац

1.
На основу члана 6. Одлуке о буџету општине Бољевац за 2016.
годину („Сл. лист општине Бољевац“, бр.18/2014) и члана 34.
тачка 4. Статута Спортског савеза општине Бољевац, на
седници одржаној 05.01.2016. године, Општинско веће
општине Бољевац донело је закључак 06-I/2016-II/4 по ком се
даје сагласност Спортском савезу општине Бољевац да
распише
КОНКУРС
за расподелу средстава спортским
организацијама за 2016. годину

21. јануар 2016.године

Председник ССОБ
Драган Милојевић, с.р.

I
Одлуком о буџету општине Бољевац за 2016.
годину, у разделу 4. Општинска управа, глава 4.10 – Развој
спорта и омладине, на економској класификацији 481
предвиђена су средства у износу од 12.000.000 динара за
финансирање спортских клубова и удружења.
II
Право на доделу средстава из тачке I овог Конкурса
имају спортски клубови и удружења које су регистроване на
територији општине Бољевац.
III
Критеријуми за доделу средстава су:
- досадашње активности спортских организација,
- планирање активности у 2016. години,
- сарадња са локалном заједницом,
- број чланова удружења и
- циљна група и број корисника.
IV
Предност у додели средстава имају оне спортске
организације и асоцијације према којима је Општина својим
одлукама и уговорима већ предузела одговарајуће обавезе или
су од значаја за развој општине.
V
Уз пријаву доставља се следећа конкурсна документација:
- образац основних података уз пријаву за конкурс,
- Пројекат или програм којим организација
конкурише са финансијским планом за 2016. годину
и
- извештај о утрошеним средствима додељеним од
стране Спортског савеза општине Бољевац за 2015.
годину.
VI
Пријаве са потребном документацијом подносе се
Спортском савезу општине Бољевац најкасније до 27.01.2016.
године, од дана објављивања овог конкурса на огласним
таблама и у Службеном листу општине Бољевац.
VII
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети
у обзир.
VIII
Спортски савез општине Бољевац донеће Одлуку на
предлог управног одбора у року од 7 дана од затварања
конкурса.
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
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