ОГМ3 – Образац

ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Таковска број 2, 32 300 Горњи Милановац

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ
ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ У 2019. ГОДИНИ
(ТРЕЋИ ЈАВНИ КОНКУРС)
У 2019. ГОДИНИ
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: ..........................................................
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ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
Пун назив
Скраћени назив
Седиште и адреса
Број телефона
И-мејл
Интернет страна (веб страна)
Број текућег рачуна и назив банке
Број наменског подрачуна од
Управе за трезор
Порески идентификациони број
(ПИБ)
Матични број организације
Особа за контакт (име, презиме,
адреса, мејл, телефон, мобилни
телефон)
Грана/област спорта
Ранг гране спорта у Националној
категоризацији спортова
Назив националног гранског
спортског савеза коме припада
организација
Орган код кога је организација
регистрована и регистарски број
Име и презиме, функција, датум
избора и дужина мандата лица
овлашћеног за заступање, адреса,
мејл, телефон, мобилни телефон
Име и презиме председника органа
управе организације, адреса, мејл и
телефон
Укупан број чланова спортске
организације (по категоријама)
Број регистрованих и број
категорисаних (по категоријама)
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спортиста
Број регистрованих жена
спортиста
Број регистрованих и број
категорисаних (по категоријама)
спортских стручњака
Укупан број запослених
Укупан број спортских
организација чланова организације
(само за савезе)
Укупни приходи у претходној
години
Укупни приходи у претходној
години из јавних прихода (сви
извори), укључујући јавна
предузећа и организације којима је
оснивач Република Србија и
Општина
Планирани приходи у текућој
години
Да ли постоје ограничења у
коришћењу имовине и обављању
делатности (стечај, ликвидација,
забрана обављања делатности)

ДА/НЕ

Да ли организација има у току
судске и арбитражне спорове (које
и вредност спора)

ДА/НЕ

Да ли је организација у последње
две године правноснажном
одлуком кажњена за прекршај или
привредни преступ у вези са својим
финансијским пословањем,
коришћењем имовине, раду са
децом и спречавању негативних
појава у спорту

ДА/НЕ

Да ли организација има блокаду
рачуна, пореске дугове или дугове
према организацијама социјалног
осигурања

ДА/НЕ

Напомена: Када је подносилац једна организација у име више организација - носилаца
програма (спортски, фудбалски, други савез и сл.) потребно је попунити ове податке о
непосредном подносиоцу и податке о сваком поједином носиоцу програма
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Назив програма:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1. Конкуришемо за следећу програмски активност (заокружити):
A). организација спортских приредби (такмичења и турнира) на територији
општине Горњи Милановац и учешће на такмичењнима и турнирима ван
територије општине Горњи Милановац, за организације у области спорта,
које су се пласирале у виши ранг такмичења на крају сезоне 2017/18. године
(годишњи програми који су претрпели оправдане промене због уласка у
виши ранг такмичења или услед других непредвиђених оправданих
околности које нису биле познате у време првог Јавног конкурса.
Б). изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији
општине Горњи Милановац, а посебно јавних спортских терена

у

стамбеним насељима или у њиховој близини
2. Кратак садржај (опис) програма (највише једна страна) –

3. Локација(е) ( навести све локације на којима се програм реализује):

4. Износ који се потражује од буџета Општине Горњи Милановац:
Укупни трошкови
програма

Износ који се потражује
од Општине Горњи
Милановац

% укупних трошкова
програма који се
потражује од Општине
Горњи Милановац

5. Циљеви програма и које погодности имају корисници средстава из
буџета Општине Горњи Милановац:

6. Ко су корисници обухваћени програмом, њихов број и структура
(категорија, пол):
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7. Време реализације програма и динамика реализације (време почетка и
завршетка реализације, активности по месецима):

8. Учесници у реализацији програма - (име и
квалификације, статус у организацији, улога у програму)

презиме/назив,

1.
2.
3.
4. .....
*Уколико постоје организације партнери (опис партнера) и разлози за предложену
улогу сваког партнера

9. Очекивани резултати програма:

10. Како ће реализовање програма бити медијски подржано

11. Посебне напомене:
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А). ПОСЕБАН ДЕО
- САМО ЗА ОРГАНИЗАТОРЕ СПОРТСКИХ
ПРИРЕДБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
1. ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ ПРИРЕДБИ (ТАКМИЧЕЊЕ,
ТУРНИР)
ОПШТИ ПОДАЦИ
Учешће на спортском такмичењу (рекапитулација трошкова)
– Трошкови припрема за такмичење_____________________
– Трошкови учешћа на такмичењу ______________________
Место такмичења у календару такмичења надлежног спортског савеза (
__________________________________________

1.

Назив такмичења

2.

Датум одржавања

3.

Место одржавања

4.

Број учесника

5.

Узрасна категорија

6.

Колико је пута до сада
спортска приредба одржана

8.

Да ли је спортска приредба
обухваћена програмом
националног гранског савеза

9.

Својство спортске организације а) организатор
у реализацији спортске
приредбе
б) суорганизатор

10.

Уколико је спортска
организација суорганизатор,
навести друге суорганизаторе
приредбе
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2. БЛИЖИ ОПИС СПОРТСКЕ ПРИРЕДБЕ

3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН СПОРТСКЕ ПРИРЕДБЕ

Активност

Опис

Јединичн
Број
и трошак
јединица
(бруто)

Затражено од
Општине
Г.Милановац (а)

Подршка из
других
извора/сопствена
средства (б)

УКУПНО:
СВЕГА УКУПНО (а+б)
Уместо постојеће табеле може се приложити ексел табела са детаљно исказаним
трошковима оверена печатом и потписом.
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А1) ПОСЕБАН ДЕО - САМО ЗА УЧЕСНИКЕ СПОРТСКИХ ПРИРЕДБИ
ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
2. УЧЕШЋЕ НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА
(ТАКМИЧЕЊЕ,ТУРНИР)
ОПШТИ ПОДАЦИ
Учешће на спортском такмичењу (рекапитулација трошкова)
– Трошкови припрема за такмичење_____________________
– Трошкови учешћа на такмичењу ______________________
Место такмичења у календару такмичења надлежног спортског савеза (
__________________________________________

1.

Назив такмичења

2.

Датум одржавања

3.

Место одржавања

4.

Број учесника

5.

Узрасна категорија

6.

Колико је пута до сада
спортска приредба одржана

8.

Да ли је спортска приредба
обухваћена програмом
националног гранског савеза

9.

Својство спортске организације а) организатор
у реализацији спортске
приредбе
б) суорганизатор

10.

Уколико је спортска
организација суорганизатор,
навести друге суорганизаторе
приредбе
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2. БЛИЖИ ОПИС СПОРТСКЕ ПРИРЕДБЕ ( ТАКМИЧЕЊЕ, ТУРНИР)
ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН СПОРТСКЕ ПРИРЕДБЕ

Активност

Опис

Јединичн
Број
и трошак
јединица
(бруто)

Затражено од
Општине
Г.Милановац (а)

Подршка из
других
извора/сопствена
средства (б)

УКУПНО:
СВЕГА УКУПНО (а+б)
Уместо постојеће табеле може се приложити ексел табела са детаљно исказаним
трошковима оверена печатом и потписом.
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Б) ПОСЕБАН ДЕО – само за програме које подразумевају изградњу, одржавање и
опремање спортских објеката на територији општине Горњи Милановац, а
посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини
План финансирања и трошкови (врста трошкова и висина потребних средстава):
Потребна средства за реализацију програма:
ОЧЕКИВАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА
Министарство омладине и спорта
Друга министарства/државни органи
Општина Горњи Милановац
Сопствена
средства
–
котизације,....
Спонзори, донатори (који)

Висина планираних средстава

чланарине,

Остали извори
УКУПНИ ПРИХОДИ
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИЦИОНОМ ПРОЈЕКТУ
Назив пројекта

Ближи

опис

намераване

Капитално
одржавање
□
рекреативних објеката

спортских

и

инвестиције
Прилагођавање спортских објеката за лица са
□
посебним потребама и инвалидитетом

Садржај пројекта

Назив спортског објекта

Локација – насеље, адреса

Врста спортског објекта

□

Затворен спортски објекат

□

Отворен спортски терени

Правно имовински односи
Носилац права својине на грађ.земљ.
ДА/НЕ
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Корисник грађевинског земљишта
ДА/НЕ
Носилац права својине на објекту
ДА/НЕ
Корисник објекта
ДА/НЕ
ПОДАЦИ О БУЏЕТУ ПРОЈЕКТА
у
динарима

%

(са ПДВ-ом)
Подаци о пројекту који је започет ранијих година
Износ укупне вредности пројекта (целокупна вредност)

100

Износ до сада уложених средстава (из претходних година)
Износ средстава за завршетак целокупног пројекта
Подаци о наставку започетог пројекта или о новом пројекту
Износ укупног буџета предложеног пројекта (у 2019. год.)
министарства

/

1
00%

државни

органи
Извори

(навести која)

прихода

Спортски савез

(износи дела

Сопствена средства

буџета

Спонзорство

предложеног

Донаторство

пројекта)

Остали извори
(прецизирати који)
Предлог

износа

дела

буџета

пројекта

које

би
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финансирала Општина Горњи Милановац
ПОДАЦИ ПОТРЕБНИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКТА
Да

ли

за

планиране

активности

постоји

потребна Година

документација у складу са законом којим се уређује планирање издавања
и изградња објеката?

–

прибављања

□ Доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском
земљишту, односно праву својине на објекту
□ Локацијска дозвола
□ Грађевинска дозвола
□ Решење којим се одобравају радови на адаптацији/санацији
□ Предмер и предрачун радова урађен од и оверен од стране
стручног лица са лиценцом Инжењерске коморе Србије
□ Главни пројекат
Да ли спортски објекат испуњава услове прописане актом
којим су уређени услови за обављање спортских делатности, у ДА/НЕ
складу са Законом о спорту?
За које врсте спортова се објекат/терен користи

□ мушку и женску гардеробу
Спортски објекат садржи следеће пратеће
просторије:

□ просторију за опрему
□ простор за гледаоце - трибине
□

Спортски објекат, осим просторија, садржи □ све потребне инсталације
и следеће:

□ одговарајућу техничку опрему
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□
Да ли је у питању спортски објекат од посебног значаја за развој спорта на ширем
подручју нарочито с обзиром на регионалну покривеност, мултифункционалност,
могућност организовања великих спортских такмичења, обима коришћења и број
корисникаближе описати оправданост пројекта и очекиване резултате)
Да ли исти или сличан спортски објекат □ на територији општине
постоји:

□ на територији региона

Да ли је објекат мултифункционалан?
□ међународна
□ државна
Одредити

могућност

организовања □

спортских такмичења:

регионална

(окружна

или

градска)
□ локална (општинска)
□
Спортске организације

Обим

коришћења

спортског

објекта.

Уписати спортске организације које су
корисници спортског објекта:

спортиста
младих
Уписати број корисника спортског објекта:

спортиста/деце
рекреативаца
гледалаца

Уписати категорију спортског објекта, ако
је спортски објекат изграђен и категорисан
у складу са националном категоризацијом
14
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спортских објеката.
Уписати број матичне евиденције спортског
објекта.
□ у целини је у јавној својини
Да ли је спортски објекат у јавној својини?

□ делимично је у јавној својини
□ није у јавној својини

Уколико пројекат буде позитивно оцењен спортска организација биће у
обавези да достави доказе о изнетим чињеницама у обрасцу или јој средства неће
бити опредељена

Уместо постојеће табеле може се приложити ексел табела са детаљно исказаним
трошковима оверена печатом и потписом.
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Обавезан прилог:
1. Пропратно писмо,
2. Копија решења о регистрацији,
3. Три примерка предлога програма поднета на утврђеном обрасцу ОГМ
2019-ТРЕЋИ ЈАВНИ КОНКУРС читко попуњеном (откуцаном или
одштампаном) језиком и писмом у службеној потреби, да је потпун и да је
поднет у прописаном року са одлуком надлежног органа подносиоца којом
је одобрен,
4. изјава да не постоје препреке из става III Конкурса (саставни део обрасца
ОГМ3 2019),
5. изјава о партнерству уколико постоји таква врста сарадње (Изјава о
партнерству треба бити потписана, оверена код нотара и достављена уз
апликациони формулар за све кључне партнере на програму)
НАПОМЕНА :
Једним Обрасцем се образлаже један програм.
ИЗЈАВА:
Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу
1. Да смо упознати и сагласни да Општина Горњи Милановац није у обавези да
одобри и финансира предложени програм.
2. Да су подаци наведени у овом обрасцу и документима поднетим уз овај образац
истинити и веродостојни.
3. Да подносилац пријаве није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом
забраном обављања делатности; нема блокаду пословног рачуна у тренутку
подношења предлог програма, пореске дугове или дугове према организацијама
социјалног осигурања и у последње две године, нисмо правноснажном одлуком,
кажњени за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским
пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних
појава у спорту.
4. Да општина Горњи Милановац може сматрати, у складу са Законом о спорту,
да је предлог програма повучен уколико се не одазовем позиву за закључење
уговора у року од осам дана од дана позива или не извршим тражена
прецизирања и интервенције у предлогу посебног програма.

Место и датум: _______________________________

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО
ЗА ЗАСТУПАЊЕ
___________________
.
М.П.
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