СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

БРОЈ 6. ГОДИНА LI
12. APRILA 2016. ГОДИНЕ

С Е Н Т А

60.

На основу члана 78. тачка 1. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“,
бр. 5/2011) и члана 4. Правилник о начину финансирања сеоског спорта („Службени лист
општине Сента“, бр. 13/2012 и 05/2014), Општинско веће општине Сента, дана
. априла
2016. године расписује следећи
ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава за финансирање сеоског спорта из буџета општине Сента
за 2016. годину

1. Укупан износ средстава за доделу средстава за финансирање сеоског спорта из
буџета општине Сента за 2016. годину износи

150.000,00 динара
и предвиђена су у Програму :14.Развој спорта и омладине; Подршка предшколском, школском
и рекреативном спорту и масовној физичкој култури у функцији 810, позиција 450-02
2. Право на финансирање дела трошкова посебних програма у сеоском спорту имају
регистроване спортске организације чланице Спортског савеза општине Сента са села, месне
заједнице са села, васпитно-образовне установе са села и невладине организације са седиштем
у селима.
3. По расписаном конкурсу регистроване спортске организације чланице Спортског
савеза општине Сента са села, месне заједнице са села, васпитно-образовне установе са села и
невладине организације са седиштем у селима, поднесу предлоге за финансирање дела
трошкова посебних програма у предвиђеном року.
4. Комисија на основу свих приспелих предлога израђује бодовања предлога посебних
програма у сеоском спорту на основу:
- масовност
до 5 бодова,
- организација
до 4 бода,
- услови такмичења
до 3 бода,
- традиција
2 бода,
5. Конкурсна документација садржи:
- пријавни образац;
- доказ о традицији посебног програма;
- опис организације и услова такмичења
6. Јавни конкурс се објављује дана 12. априла 2016. године на огласној табли
Општинске управе општине Сента, у "Службеном листу општине Сента" и на званичној
интернет презентацији општине Сента.
7. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СЕОСКОГ СПОРТА, на адресу Главни трг бр.
1., 24400 Сента, поштом или предајом писарници Општинске управе општине Сента.
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Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефону: 655-473, код
Барта Жолта.
Рок за подношење пријава је 22. април 2016. године, до 14,00 часова.
8. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 7,00 до
15,00 часова, у згради Скупштине општине у Сенти, Главни трг бр. 1., канцеларијa бр. 24.,
односно преузети са званичне web-презентације општине Сента www.zenta-senta.co.rs
9. О спроведеном поступку јавног конкурса комисија сачињава предлог одлуке о
додели средстава за финансирање сеоског спорта из буџета општине Сента и исту доставља
Председнику општине у року од 10 дана од дана закључења конкурса.
10. Председник општине на основу записника и предлога комисије доноси одлуку о
додели средстава за финансирање сеоског спорта који се финансирају из буџета општине
Сента у року од пет дана од дана пријема докумената од комисије.
11. О резултатима јавног конкурса Председник општине обавештава учеснике у
поступку у року од осам дана од дана утврђивања резултата спроведеног поступка јавног
конкурса.
12. На одлуку о додели средстава за финансирање сеоског спорта учесници конкурса
имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Сента у року од осам дана од
дана достављања.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Општинско веће општине Сента
Број: 401-10/2016-III
Дана: 12. априлa 2016. године
Сента

Председник Општинског већа општине Сента
Рудолф Цегледи c. p.
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ПРИЈАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
СЕНТА ЗА 2016. ГОДИНУ ИЗ ОБЛАСТИ:

1. финансирања дела трошкова посебних програма школског спорта,
2. финансирања дела трошкова посебних програма сеоског спорта,
3. финансирања дела трошкова посебних програма Спорт за све.
(заокружити одговарајући редни број)

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив спортске организације,
установе, месне заједнице, НВО

Адреса (улица, број, место)
Матични број
ПИБ
Шифра делатности
Заступник-ци
Телефон / Факс
Е-mail / Web адреса
Име и презиме
Одговорно лице
за пријаву

Телефон /Е-mail
адреса

Назив и адреса
Пословна банка

Број рачуна
Лице одговорно за
потписивање рачуна
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ПРИЛОГ ПРИЈАВИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

Овлашћено лице

м. п.

_________________________
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61.

На основу члана 78. тачка 1. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“,
бр. 5/2011) и члана 7. Правилник о начини финансирања школског спорта („Службени лист
општине Сента“, бр. 13/2012 и 05/2014), Општинско веће општине Сента, дана . априла 2016.
године расписује следећи
ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава за финансирање школског спорта из буџета општине Сента
за 2016. годину
1. Укупан износ средстава за доделу средстава за финансирање школског спорта из
буџета општине Сента за 2016. годину износи

350.000,00 динара
која су предвиђена у Програму :14.Развој спорта и омладине; Подршка предшколском,
школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури у функцији 810, позиција 449-01.
2. Право на финансирање дела трошкова посебних програма у школском спорту имају
васпитно-образовне установе, струковна организација педагога физичке културе Сента.
3. По расписаном конкурсу васпитно-образовне установе, струковна организација
педагога физичке културе Сента, поднесу предлоге за финансирање дела трошкова посебних
програма у предвиђеном року.
4. Комисија на основу свих приспелих предлога израђује бодовања предлога посебних
програма у школском спорту на основу:
- ниво такмичења
до 5 бодова,
- масовност
до 4 бода,
- број спортских дисциплина
до 3 бода,
- начин организације
2 бода,
- услови такмичења
1 бод.
5. Конкурсна документација садржи:
- пријавни образац;
- доказ о нивоу такмичења;
- опис броја спортских дисциплина, броја учесника и услова такмичења
6. Јавни конкурс се објављује дана 12. априла 2016. године на огласној табли Општинске
управе општине Сента, у "Службеном листу општине Сента" и на званичној интернет
презентацији општине Сента.
7. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛСКОГ СПОРТА, на адресу Главни трг бр. 1., 24400
Сента, поштом или предајом писарници Општинске управе општине Сента.
Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефону: 655-473 од
Жолта Барта.
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Рок за подношење пријава је 22 . април 2016. године, до 14,00 часова.
8. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 7,00 до
15,00 часова, у згради Скупштине општине у Сенти, Главни трг бр. 1., канцеларијa бр. 24.,
односно преузети са званичне web-презентације општине Сента www.zenta-senta.co.rs
9. О спроведеном поступку јавног конкурса комисија сачињава предлог одлуке о додели
средстава за финансирање школског спорта из буџета општине Сента и исту доставља
Председнику општине у року од 10 дана од дана закључења конкурса.
10. Председник општине на основу записника и предлога комисије доноси одлуку о
додели средстава за финансирање школског спорта који се финансирају из буџета општине
Сента у року од пет дана од дана пријема докумената од комисије.
11. О резултатима јавног конкурса Председник општине обавештава учеснике у поступку
у року од осам дана од дана утврђивања резултата спроведеног поступка јавног конкурса.
12. На одлуку додели средстава за финансирање школског спорта учесници конкурса
имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Сента у року од осам дана од дана
достављања.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Општинско веће општине Сента
Број: 401-12/2016-III
Дана: 12. априлa 2016. године
Сента

Председник Општинског већа општине Сента
Рудолф Цегледи c. p.
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ПРИЈАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
СЕНТА ЗА 2016. ГОДИНУ ИЗ ОБЛАСТИ:

1. финансирања дела трошкова посебних програма школског спорта,
2. финансирања дела трошкова посебних програма сеоског спорта,
3. финансирања дела трошкова посебних програма Спорт за све.
(заокружити одговарајући редни број)

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив спортске организације,
установе, месне заједнице, НВО

Адреса (улица, број, место)
Матични број
ПИБ
Шифра делатности
Заступник-ци
Телефон / Факс
Е-mail / Web адреса
Име и презиме
Одговорно лице
за пријаву

Телефон /Е-mail
адреса

Назив и адреса
Пословна банка

Број рачуна
Лице одговорно за
потписивање рачуна
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ПРИЛОГ ПРИЈАВИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

Овлашћено лице

м. п.

_________________________
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62.

На основу члана 78. тачка 1. Статута општине Сента („Службени лист општине
Сента“, бр. 5/2011) и члана 4. Правилник о начину финансирања Спорта за све („Службени
лист општине Сента“, бр. 13/2012, 17/2012 и 05/2014 ), Општинско веће општине Сента,
дана
. априла 2016. године расписује следећи
ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава за финансирање Спорта за све из буџета општине Сента
за 2016. годину
1. Укупан износ средстава за доделу средстава за финансирање Спорта за све из
буџета општине Сента за 2016. годину износи

150.000,00 динара
и предвиђена су у Програму :14.Развој спорта и омладине; Подршка предшколском,
школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури у функцији 810, позиција
450-01.
2. Право на финансирање дела трошкова посебних програма Спорта за све има
Општинска организација Спорт за све.
3. По расписаном конкурсу Општинска организација Спорт за све подноси предлоге
за финансирање дела трошкова посебних програма у предвиђеном року.
4. Комисија на основу свих приспелих предлога израђује бодовања предлога посебних
програма на основу:
- масовност
до 5 бодова,
- организација
до 4 бода,
- број спортских дисциплина
до 3 бода,
- традиција
2 бода,
- услови такмичења
1 бод.
5. Конкурсна документација садржи:
- пријавни образац;
- доказ о броју спортских дисциплина
- доказ о традицији посебног програма;
- опис организације и услова такмичења
6. Јавни конкурс се објављује дана 12. априла 2016. године на огласној табли
Општинске управе општине Сента, у "Службеном листу општине Сента" и на званичној
интернет презентацији општине Сента.
7. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА ЗА СВЕ, на адресу Главни трг бр. 1.,
24400 Сента, поштом или предајом писарници Општинске управе општине Сента.
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Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефону: 655-473,код
Жолта Барта.
Рок за подношење пријава је 22. април 2016. године, до 14,00 часова.
8. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 7,00
до 15,00 часова, у згради Скупштине општине у Сенти, Главни трг бр. 1., канцеларијa бр.
24., односно преузети са званичне web-презентације општине Сента www.zenta-senta.co.rs
9. О спроведеном поступку јавног конкурса комисија сачињава предлог одлуке о
додели средстава за финансирање Спорта за све из буџета општине Сента и исту доставља
Председнику општине у року од 10 дана од дана закључења конкурса.
10. Председник општине на основу записника и предлога комисије доноси одлуку о
додели средстава за финансирање Спорта за све који се финансирају из буџета општине
Сента у року од пет дана од дана пријема докумената од комисије.
11. О резултатима јавног конкурса Председник општине обавештава учеснике у
поступку у року од осам дана од дана утврђивања резултата спроведеног поступка јавног
конкурса.
12. На одлуку додели средстава за финансирање Спорта за све учесници конкурса
имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Сента у року од осам дана од
дана достављања.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Општинско веће општине Сента
Број: 401- 8 /2016-III
Дана:12. априлa 2016. године
Сента

Председник Општинског већа општине Сента
Рудолф Цегледи c. p.
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ПРИЈАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
СЕНТА ЗА 2016. ГОДИНУ ИЗ ОБЛАСТИ:
1.
2.
3.

финансирања дела трошкова посебних програма школског спорта,
финансирања дела трошкова посебних програма сеоског спорта,
финансирања дела трошкова посебних програма Спорт за све.
(заокружити одговарајући редни број)

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив спортске организације,
установе, месне заједнице, НВО

Адреса (улица, број, место)
Матични број
ПИБ
Шифра делатности
Заступник-ци
Телефон / Факс
Е-mail / Web адреса
Име и презиме
Одговорно лице за
пријаву

Телефон /Е-mail
адреса

Назив и адреса
Пословна банка

Број рачуна
Лице одговорно за
потписивање рачуна
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ПРИЛОГ ПРИЈАВИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

Овлашћено лице
_________________________
м. п.
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Садржај:
60.
61.
62.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
СЕОСКОГ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2016. ГОДИНУ
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ШКОЛСКОГ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2016. ГОДИНУ
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА
ЗА СВЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2016. ГОДИНУ

ИЗДАВАЧ:

Одељење за скупштинске и извршне послове, Сента,
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444

ОДГОВОРНИ
УРЕДНИК:

Карољ Кермеци, дипл. правник, Секретар СО Сента

ГОДИШЊА
ПРЕТПЛАТА:
ЖИРО РАЧУН
ШТАМПА:
ТИРАЖ:

487
491
495

2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно или за
годину дана унапред. Цена огласа је 2.000,00 динара,
за
претплатнике 1.000,00 динара. За кориснике буџета оглашавање је
бесплатно.
840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа општине
Одељење за скупштинске и извршне послове
200 ком.

499

