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ПИРОТ

На основу члана 137. став 1. тачка 15. Закона о спорту ( „Сл.гласник РС, бр.10/2016 ),
члана 51. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у граду Пироту ( „Сл.лист града Ниша“, бр.7/2017 ) Градска
управа Пирот, Одељење за ванпривредне делатности упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ТЕРМИНА ЗА
ТРЕНИРАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ И
КОРИШЋЕЊЕ ШКОЛСКИХ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ОД СТРАНЕ ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА

I
Спортске организације подносе захтев за коришћење школских спортских објеката
Спортском центру Пирот, од 01.до 30.06. текуће године за наредну такмичарску сезону.
II
Захтев садржи:
–
–
–
–

назив подносиоца захтева ( спортске организације ) ;
лице овлашћено за заступање спортске организације ;
за коју селекцију се подноси захтев и одговорно лице те селекције ;
временски перидо коришћења школске спортске сале и жељени термини коришћења.
III

Захтеви се достављају у затвореној коверти лично или поштом на адресу Пирот,
Српских владара 82 канцеларија бр.4 ( писарница ) .
IV
Градска управа Пирот, у сарадњи са Спортским центром и Спортским савезом,
утврдиће распоред коришћења школских спортских објеката од стране
спортских
организација, на основу следећих критеријума
1. исказаних потреба спортских организација ( у зависности од масовности и ранга
такмичења ) ;
2. категоризације спортова на групе спортова ( предност ће имати спортске организације
из више рангиране групе спортова ) ;
3. узраста такмичара ( предност ће имате млађе селекције )

V
Правна и физичка лица подносе захтев за коришћење школских спортских објеката
школи , од 01.до 30.06. текуће године, за наредну школску годину.
VI
Захтев садржи :
– назив подносиоца програма, односно име и презиме физичког лица ;
– лице овлашћено за заступање правног лица , односно групе физичких лица, које ће
бити одговорно за коришћење школског спортског објекта ;
– временски период коришћења школске спортске сале и жељени термин коришћења.
VII
Захтеви се достављају лично или поштом на адресу школе.
VIII
Градска управа Пирот, у сарадњи са сваком појединачном школом , утврђује распоред
коришћења школских спортских објеката од стране осталих правних и физички лица за
потребе рекреације , на основу следећих критеријума :
1. времнског подношења захтева при чему предност имају раније поднети захтеви
IX
Школски спортски објекти се уступају спортским организацијама на коришћење за
тренинге и утакмице без накнаде.
X
За све додатне информације заинтересовани се могу обратити Градској управи Пирот,
Одељењу за ванпривредне делатности на број телефона 305-512 или путем електронске
поште sasa.igic@pirot.rs.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
____________________
Сава Костић

