Наосновучлана 20. став 2 ичлана 22. Правилника о одобравању и
финансирањупрограмакојимасеостварујеопштиинтерес
у
областиспортанатериторијиопштинеЛајковац
(''СлужбенигласникопштинеЛајковац'',
бр.
11/2012, 12/2012 и 13/2012) члана 4. Правилника о условима за стипендирање за спортско
усавршавање
категорисаних
спортиста
посебно
перспективних
спортиста
(''СлужбенигласникопштинеЛајковац'', бр. 4/13 и 6/13 ) а у везисачланом 115. чланом 118.
ичланом 138. Закона о спорту (''СлужбенигласникРепубликеСрбије'', број: 24/2011 и 99/2011),
ОпштинсковећеопштинеЛајковацрасписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Посебнипрограмиморајубитиизобластиопштегинтереса
у
областиспорта,
утврђеничланом
2.
ичланом
5.
Правилника
о
одобравању
и
финансирањупрограмакојимасеостварујеопштиинтерес
у
областиспортанатериторијиопштинеЛајковац
(''СлужбенигласникопштинеЛајковац'',
бр.
11/2012, измене 12/2012 и 13/2012):
1.
унапређењезаштитездрављаспортиста
и
обезбеђивањеадекватногспортскоздравственогобразовањаспортиста, посебномладих, укључујући и антидопингобразовање;
2.
стипендирањезаспортскоусавршавањекатегорисанихспортиста,
посебноперспективнихспортиста;
3. спречавањенегативнихпојава у спорту;
4. едукација, информисање и саветовањеграђана, спортиста и осталихучесника у системуспорта
о питањимабитнимзаодговарајућебављењеспортскимактивностима и делатностима;
5. награде и признањазапостигнутеспортскерезултате и доприносразвојуспорта.
ВИСИНА СРЕДСТАВА КОЈА СУ НА РАСПОЛАГАЊУ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА:
ОпштинсковећеопштинеЛајковацутврдилојеоквирнеизносезафинансирањепосебнихпрограмаод
општегинтереса у спортупоближимнаменама и то:
1.унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортског
здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање......................................................................................................................0,00динара
2.стипендирањезаспортскоусавршавањекатегорисанихспортиста,
посебноперспективних спортиста......................................................................................150.000,00
динара;
3. спречавање негативних појава у спорту......................................................0,00динара
4. едукација, информисање и саветовањеграђана, спортиста и осталихучесника у
системуспорта
о
питањимабитнимзаодговарајућебављењеспортскимактивностима
и
делатностима............................................................................................................300.000,00 динара;

5.награде
и
признањазапостигнутеспортскерезултате
и
доприносразвоју
спорта...........................................................................................................................50.000,00 динара
УКУПНО: .................................................................................................................500.000,00 динара
КРАЈЊИ РОК ЗА УПОТРЕБУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА:
Крајњирокзаупотребуодобренихсредставаутврдићесеуговором о реализовањупрограма у
складусавременскимпланомупотребесредстава, и истисенеможеодредитипосле 31.12.2015.
године.
КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА – ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА
ИСПУНИ:
Предлогепосебнихпрограмамогуподнетисамосталноспортскеорганизацијекојеиспуњавајуследећ
еуслове:
1. дасууписане у одговарајућирегистар у складусазаконом;
2. даискључивоилипретежнопослујунанедобитнојоснови, акоЗакономниједрукчијеодређено;
3. даимајуседиштенатериторијиопштинеЛајковац;
4. дасудиректноодговорнизареализацијупрограма;
5. дасупретходнообављалиделатност у областиспортанајмањегодинудана;
6. дасусауспехомреализовалипретходноодобренепрограме;
7.
даиспуњавајуусловезаобављањеспортскихактивности
везисапредлогомпрограма у складусаЗаконом о спорту;

и

делатностикојесу

у

8. дарасполажукапацитетимазареализацијупрограма;
Предлог програма за стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста,
посебно перспективних спортиста може поднети само Спортски савез општине Лајковац.
КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ КАНДИДАТ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ
1. да има пребивалиште или боравиште, уколико су избегла или интерно расељена лица, на
територији општине Лајковац најмање годину дана;
2. да се у текућој години активно бави спортским активностима у организацији у области
спорта у Републици Србији;
3. да није корисник спортске стипендије по другом основу;
4. да није у радном односу;
5. да нема професионални уговор са спортском организацијом (клубом);
6. да нема више од 26 година живота;
7. да га надлежни Општински спортски савез предложи у посебном програму за добијање
стипендија за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних

спортиста у оквиру броја стипендија на који тај Општински спортски савез има право у складу
са овим правилником;

Корисник стипендије губи право на стипендију у случају:
1. када се утврди да подаци који су услов за доделу стипендије не одговарају чињеничном
стању;
2. да више не испуњава опште услове из члана 3. овог Правилника;
3. да престане да се бави спортом у грани спорта за коју је добио стипендију;
4. да својим понашањем или учешћем у активностима које нису у складу са законом, спортским
правилима или другим општим актима организација у области спорта штети угледу спорта и на
тај начин угледу спортске организације и општине,
У случају из става 1.тачка 1,4 и 5 овог члана корисник је у обавези да врати до тада примљене
стипендије.
Носилацпрограманеможеда:
1. буде у поступкуликвидације, стечаја и подпривременомзабраномобављањаделатности;
2.
имаблокадупословнограчуна,
порескедуговеилидуговепремаорганизацијамасоцијалногосигурања;
3. буде у последњедвегодинеправноснажномодлукомкажњензапрекршајилипривреднипреступ у
везисањеговомделатношћу.
Носиоципрограмакојиподнесугодишњипрограм
у
којемсуобухваћене
активностиодопштегинтересазакојесесагласночлану 5. Правилника о одобравању
финансирањупрограмакојимасеостварујеопштиинтерес
областиспортанатериторијиопштинеЛајковацподносипосебанпрограм,
немогузаистеактивностидаподнесу и посебанпрогрампојавномпозиву.

и
и
у

КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ОДАБИРА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА:
Предложенипрограмморадазадовољаваследећекритеријуме:
1. дадоприносиостваривањуопштегинтереса у областиспортаутврђеногЗаконом;
2. даје у складусаЗаконом и Стратегијомразвојаспорта;
3. дајеодопштинскогзначаја, односноодинтересазацелуопштинуилиширегрегионалногзначаја;
4. даје у складусаспортскимправилиманадлежногОпштинскогспортскогсавеза;
5. даје у складусаусловима, критеријумима и циљевиманаведеним у јавномпозиву
6.
дасереализујенатериторијиопштинеЛајковац,
осимпрограмаприпрема
учешћанарегионалним и међуопштинскимспортскимтакмичењима, као и учешћа на
едукацијама и семинарима,
7. даимазначајан и дуготрајанутицајнаразвојспорта у општиниЛајковац;
8. даћесереализовати у текућојгодини;
9. дајепредвиђенофазно (у ратама) финансирањепрограма.

и
на

Одобренипрограмисефинансирају
у
висини
и
подусловимакојиобезбеђујудасеузнајмањиутрошаксредставаизбуџетаопштинеЛајковацпостигн
унамераванирезултати.
Програмисефинансирајуједнократноили
у
зависностиодвременскогпериодазареализацијупрограма.

ратама,

Носилацпрограмаможеподнетивишепредлогапрограма
вишепредлогапрограмаможебитиодобрено,
алисеовоусловљаватимедаисталиценемогубитиангажовананаовимпрограмима
(различитипрограмскитимови).
ОпштинсковећеопштинеЛајковацобавештаваносиоцепрограма
најкасније до 01. јуна 2015. године.

о

у
и

одобренимпрограмима,

СаподносиоцемодобреногпрограмапредседникОпштинезакључујеуговор
о
реализовањупрограма, у складусаЗаконом о спорту и Правилником о одобравању и
финансирањупрограмакојимасеостварујеопштиинтерес
у
областиспортанатериторијиопштинеЛајковац.
Акосеносилацодобреногпрограманеодазовепозивузазакључењеуговора
рокуодосамданаодданапријемапозива, сматраћеседајеодустаоодпредлогапрограма.

у

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ:
Предлозипосебнихпрограмаподносесепосебнозасвакуобластопштегинтереса.
Предлогпрограмасадржидетаљнеподатке о:
1. носиоцупрограма;
2. областиопштегинтереса у којојсеостварујепрограм;
3. учесницима у реализацијипрограма и својству у комесеангажују;
4. циљевима и очекиванимрезултатима, укључујућикојећепроблемепрограмрешити
којимгрупамапопулације и накојиначинћепрограмкористити;
5.
врсти
и
садржиниактивности
односнообављањаактивности;

и

времену

и

и

местуреализацијепрограма,

6. какоћесевршитиоцењивањеуспешностипрограма (вредновањерезултатапрограма);
7. буџетупрограма, односнопотребнимновчанимсредствима, исказанимпремаврстаматрошкова
и утврђенимобрачуномили у паушалномизносу;
8. временскомплануупотребесредстава (временскипериод у комесусредствапотребна и рокови у
којимасупотребна);
9. начинупраћењарализацијепрограма и евалуацијерезултата;
10. претходном и будућемфинансирањуорганизације и програма.
Узпредлогпрограмадостављаседокументацијакојомседоказујеиспуњеностнапреднаведенихкрит
еријумакојеорганизација
–
подносилацпрограматребадаиспуни
у
складусаКонтролнимлистомприлогаузпредлогпрограма ( Део 3 Табеле 3 ) и изјавадаучесници у
реализацијипрограманису у сукобуинтереса у складусачланом 57. Закона о спорту.

ПредлогпосебногпрограмаподносисенаОбрасцу
којисеможепреузетинаписарнициОпштинскеуправеопштинеЛајковацкао
названичноминтернетсајтуОпштинеЛајковац.
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Образацпредлогапрограма
документацијакојаседостављаузпредлогпрограмаморајубитипопуњени
трипримерка.

и
у

и

достављени

Сваобевезна
и
пратећадокументација
,морабитидостављенастручнојкомисији
у
запечаћенојковерти,
заштићенојодоштећењакојамогунастати
у
транспорту,
препорученомпоштом, куриромилиличнонаписарнициОпштинскеуправеопштинеЛајковац.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА:
Јавни позив ће се објавити наинтернетсајтуопштинеЛајковац и на локалном радију 01.02.2015.године, а рокзаподношењепредлогапрограмаје 30 данаодданаобјављивања.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-5/15-III од 27.01.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Живорад Бојичић, дипл.правник

