Образац 1
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
пријемни штамбиљ
ОПШТИНА СЈЕНИЦА
36310 СЈЕНИЦА

З А Х Т Е В ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ
ГОДИШЊИХ програма којима се остварује општи
интерес у области спорта у Општини Сјеница

Назив подносиоца захтева

Место
Датум
Дел. бр.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

I

1.

Назив спортске
организације

2.

Адреса

3.

Општина

4.

Телефон и факс

5.

Е-mail

6.

Wеb-site

7.

Контакт особа и телефон

8.

Име, презиме и функција
лица овлашћеног за
заступање (заступник)

9.

ПИБ

10. Матични број
11. Текући рачун
12. Назив банке
Датум оснивања
13.
организације
14. Датум регистрације у АПР
Број решења о

15. регистрацији

ПОДАЦИ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ
Група Критеријуми
I
Категорија спортске
гране на националном
нивоу

II

III

IV

Уписати датум почетка
рада спортске
организације (традиција)

Навести највиши ранг
такмичења у којем се
нека екипа такмичи

Опис/подаци

Напомена
Навести категорију
спортске гране на
Националном нивоу

У прилогу
доставити копију
документа из које
је видљив датум
почетка рада
спортске
организације
ЕКИПНИ
СПОРТОВИ:
Навести екипу која
се такмичи у
највећем рангу,
као и број рангова
такмичења у тој
грани спорта.
Најнижи ранг
такмичења се
води као 1. ниво.
ПОЈЕДИНАЧНИ
СП.: Навести број
нивоа такмичења
у којима је клуб
учествовао, као и
број нивоа
такмичења у
националној
федерацији.

Навести постигнуте
резултате у протеклој
такмичарској сезони
ЕКИПНИ И
ПОЈЕДИНАЧНИ
СПОРТОВИ:

V

Навести број
такмичарских екипа у
редовном систему
такмичења, као и називе
лига у којима се такмиче

VI

Навести број
ангажованих стручњака
са адекватним
образовањем и њихова
имена

VII

Навести број и
приложити списак
спортиста у
такмичарском систему

VIII

Навести број и списак
репрезентативаца
Србије (сви узрасти)

ЕКИПНИ И
ПОЈЕДИНАЧНИ
СПОРТОВИ:

У прилогу
доставити копију
дипломе, копију
лиценце и копију
Уговора о
ангажовању или
Одлуке о
именовању
тренера.
У прилогу
доставити оверени
Списак.

У прилогу
доставити копије
билтена из којег су
видљиви подаци о
наступу на

такмичењима.

IX

Коришћење спортских
објеката

У прилогу
доставити Изјаву
клуба о начину
коришћења или
одржавања
спортског објекта
за спровођење
тренинга и
такмичења, са
потребним
подацима

X

Број обављених

Доставити

лекарски прегледа

документ из којег
је видљиво колико
је спортиста
обавило лекарске
прегледе или
приложити списак
спортиста који су
наступили на
такмичењима.

Образац 2

IV

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

А

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ
Врста прихода

1.

Износ у динарима

БУЏЕТ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
УКУПНО
ПРИХОДИ =

Б

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
Врста расхода

Износ у динарима

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

7

15.
16.
17.
18.
19.
20.
УКУПНО
РАСХОДИ =

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у име
подносиоца да су подаци наведени у захтеву тачни.
Датум
Место
М.П.
Лице овлашћено за заступање:

(Потпис)

Остала документација која се подноси уз захтев (достављају се копије):
- Уредно попуњен формулар (захтев)
- Решење о регистрацији, АПР
- Доказ о упису у матичну евиденцију спортских субјеката
- Књига чланова,
-Власнички лист или Уговор о закупу простора за тренинг, за власнике објеката и
доказ о упису у регистар спортских објеката
- Одлука о висини чланарине,

