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Чланство у територијалним и гранским
спортским савезима
Да ли је и за које манифестације и програме
организација финансирана у претходној
години од стране општине Стари град
Да ли је и за које манифестације и програме
организација финансирана у претходној
години од стране Града, Републике или
других органа
У прилогу достављам пратећу документацију
образац предлога манифестације и програма,
биографију координатора манифестације и програма и кључних стручњака;
оверену фотокопију решења о упису у Регистар;
фотокопију оснивачког акта (Статута);
фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну
годину, са доказом о предаји;
- писану изјаву о обезбеђивању сопственог учешћа у суфинансирању спортске манифестације и
програма;
- потврду надлежне институције о постигнутим успесима и оствареним резултатима у
претходној години или спроведеним манифестацијама и програмима које немају такмичарски
систем бодовања такође у претходној години (потврду од Савеза, организатора и сл.), с
попуњеном табелом за постигнуте успехе и остварене резултате или број спроведених
манифестација и програма, табеле: - за постигнуте успехе и остварене резултате или
- за број спроведених манифестација и програма
- сагласност власника или корисника простора у којем се планира организовање и одржавање
спортске манифестације и реализација програма (копија уговорa, одобрење, писана сагласност и
сл.);
-

Напомена:
Учесник на конкурсу дужан је попунити једну табелу o оствареним резултатима у
зависности од тога којој категорији припада .
Спортске организације које буду изабране на јавном конкурсу и којима се одобре средства
из буџета градске општине Стари град за организацију и одржавање спортских манифестација и
реализацију програма, дужне су доставити надлежној организационој јединици Управе градске
општине Стари град: оверену фотокопију оснивачког акта (Статута), оверену фотокопију
финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну годину, оверену
фотокопију извода из Регистра не старијег од шест месеци и оверену фотокопију обавештења о
разврставању из Републичког завода за статистику- шифра делатности.
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