
 

 

 

На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 

10/16), члана 32.  Закона о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/07, 83/14 - др. 

закон, 101/16 - др. закон и 47/18), и члана 40.  Статута општине Голубац (''Сл. Гласник 

општине Голубац'', бр.7/08,6/11,6/14 и 14/2016), Скупштина општине Голубац на  

седници одржаној дана 20.02.2019. године, донeла је 

 
ПРАВИЛНИК 

п пдпбраваоу и финансираоу прпграма кпјима се задпвпљавају пптребе 
 и интереси грађана у пбласти сппрта у ппштини Гплубац 

 
 

I. УВПДНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим правилникпм прпписују се услпви, критеријуми, нашин и ппступак 

пдпбраваоа прпграма, пднпснп прпјекта кпјима се задпвпљавају пптребе и интереси 
грађана  у пбласти сппрта и дпделе средстава, изглед и садржина предлпга прпграма, 
пднпснп прпјекта и дпкументације кпја се уз предлпг ппднпси, садржина и изглед 
извещтаја п реализацији прпграма, нашин и ппступак кпнтрпле реализације пдпбрених 
прпграма, пднпснп прпјекта и нашин јавнпг пбјављиваоа ппдатака п предлпженим 
прпграмима, пднпснп прпјектима за финансираое. 

Одредбе Закпна п сппрту (у даљем тексту: Закпна) и Правилника п пдпбраваоу 
и финансираоу прпграма кпјима се пстварује ппщти интерес у пбласти сппрта 
(„Службени гласник РС”, брпј 64/16) кпје се пднпсе на услпве, критеријуме и нашин 
пдпбреоа прпграма и прпјеката, пднпснп финансираое делатнпсти кпјима се пстварује 
ппщти интерес у пбласти сппрта, закљушеое угпвпра, ппднпщеое извещтаја, кпнтрплу 
реализације и пбавезу враћаоа дпбијених средстава, схпднп се примеоују и на 
прпграме, пднпснп делатнпсти кпјима се задпвпљавају пптребе и интереси грађана у 
пбласти сппрта у ппщтини Гплубац. 
 

Члан 2. 
Пптребе и интереси грађана из шлана 137. став 1. Закпна пстварују се крпз 

финансираое или суфинансираое прпграма и прпјеката (у даљем тексту: прпграм) из 
средстава бучета ппщтине Гплубац у складу са закпнпм, и тп: 

1) за таш. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) на гпдищоем нивпу (у даљем 
тексту: гпдищои прпграм); 

2) за таш. 4), 9), 11) и 15) пп јавнпм ппзиву (у даљем тексту: ппсебни прпграм). 
Пптребе и интереси грађана из шлана 137. став 1. ташка 7) Закпна (делатнпст и 

прпграми прганизација у пбласти сппрта шији је псниваш ппщтина Гплубац) пстварују се 
у складу са закпнoм. 

Организације у пбласти сппрта са седищтем на теритприји ппщтине Гплубац кпје 
су пд ппсебнпг знашаја за ппщтину из шлана 137. став 1. ташка 8) Закпна у предлпгу свпг 
гпдищоег прпграма навпде и активнпсти кпјима се задпвпљавају пптребе и интереси 
грађана у пбласти сппрта за кпје се, сагласнп Закпну, ппднпсе ппсебни прпграми и не 
мпгу да кпнкурищу пп јавнпм ппзиву. 

Опщтинскп веће мпже да утврди у јавнпм ппзиву за дпстављаое предлпга 
ппсебних прпграма прпјектне, пднпснп прпграмске задатке за ппднпщеое прпграма. 

Опщтинскп веће утврђује кпје су прганизације у пбласти сппрта из шлана 137. 
става 1. ташка 8) Закпна пд ппсебнпг знашаја за ппщтину Гплубац схпднпм применпм 
критеријума прпписаних шланпм 120. став 3. Закпна и на пснпву категпризације 



 

 

 

2 

прганизација у пбласти сппрта у ппщтини и Прпграма развпја сппрта у ппщтини 
Гплубац. 

За задпвпљаваое пптреба и интереса грађана из става 1. пвпг шлана ппщтина 
Гплубац пбезбеђује у свпм бучету пдгпварајућа средства, уз ппщтпваое припритета 
утврђених Закпнпм. 
 

II. КРИТЕРИЈУМИ ПДПБРАВАОА ПРПГРАМА И ДПДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 3. 
Прпграми кпјима се задпвпљавају пптребе и интереси грађана у пбласти сппрта 

(у даљем тексту: прпграми) мпгу бити пдпбрени укпликп испуоавају критеријуме у 
ппгледу: 

1) предлагаша прпграма; 
2) нпсипца прпграма; 
3) садржине и квалитета прпграма; 
4) финансираоа прпграма. 
 

1. Предлагач прпграма 
 

Члан 4. 
Предлпге гпдищоих и ппсебних прпграма, у складу са Закпнпм, ппднпсе 

следеће прганизације: 
1) надлежни теритпријални сппртски савез ппщтине Гплубац 
 – предлпг свпг гпдищоег прпграма и гпдищоих прпграма прганизација у 
пбласти сппрта са седищтем на теритприји ппщтине Гплубац из шлана 137. став 
1. таш. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) Закпна, акп пвим правилникпм 
није другашије утврђенп; 
 
2) прганизације у пбласти сппрта са седищтем на теритприји ппщтине 

Гплубац– предлпг свпг ппсебнпг прпграма из шлана 137. став 1. таш. 4), 9), 11) и 15) 
Закпна, акп пвим правилникпм није другашије утврђенп. 

Предлпзи гпдищоих и ппсебних прпграма из става 1. пвпг шлана мпгу садржати 
активнпсти прганизација у пбласти сппрта кпје су шланпви нпсипца прпграма. 
Организације у пбласти сппрта мпгу свпје активнпсти реализпвати и  кап деп прпграма 
Сппртскпг савеза Опщтине Гплубац, сппртскпг друщтва или ппщтинскпг гранскпг 
сппртскпг савеза, пднпснп сппртскпг савеза за пбласт сппрта, псим прпграма ушещћа у 
сппртским такмишеоима. 

Сппртски савез ппщтине Гплубац предлпге гпдищоих прпграма из става 1. ташка 
1) пвпг шлана прганизација у пбласти сппрта са седищтем на теритприји ппщтине 
Гплубац ппднпси у име тих прганизација. 

Предлпг гпдищоег прпграма изградое, ппремаоа и пдржаваоа сппртскпг 
пбјекта на ппдрушју ппщтине Гплубац из шлана 137. став 1. ташка 2) Закпна, укљушујући и 
щкплски сппртски пбјекат, мпже се ппднети самп пд стране власника, пднпснп 
кприсника земљищта или сппртскпг пбјекта уз сагласнпст власника земљищта, пднпснп 
сппртскпг пбјекта. 

Предлпг гпдищоег прпграма стипендираоа за сппртскп усаврщаваое 
категприсаних сппртиста, ппсебнп перспективних сппртиста из шлана 137. став 1. ташка 
10) Закпна мпже се ппднети самп пд стране прганизације у пбласти сппрта шији је 
сппртиста шлан. 
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Предлпзи гпдищоих и ппсебних прпграма састпје се из једне или вище 
прпграмских целина, а ппднпсе се пдвпјенп за сваку пд пбласти из шлана 137. став 1. 
Закпна. 

Предлпг гпдищоег прпграма Сппртскпг савеза ппщтине Гплубац садржи кап 
ппсебну прпграмску целину активнпсти пптребне за пствариваое надлежнпсти 
утврђених Закпнпм и пвим правилникпм. 

Предлагаш прпграма кпјим се пбезбеђује задпвпљаваое пптреба и интереса 
грађана у пбласти сппрта не мпже предлпгпм прпграма да пбухвати активнпсти кпје се 
већ финансирају средствима бучета Републике Србије. 

Ппд надлежним теритпријалним сппртским савезпм ппщтине Гплубац сматра се, 
у складу са шланпм 138. став 6. Закпна, пнај сппртски  савез са седищтем на теритприји 
ппщтине кпји је ушлаоен у Сппртски савез Србије. 

Сппртски савез Србије привременп пстварује надлежнпсти теритпријалнпг 
сппртскпг савеза ппщтине Гплубац акп на теритприји ппщтине Гплубац није пбразпван 
теритпријални сппртски савез или пн не функципнище у складу са Закпнпм, у складу са 
рещеоем Министарства пмладине и сппрта из шлана 102. став 5. Закпна. 

Укпликп на теритприји ппщтине Гплубац не ппстпји регистрпван теритпријални 
сппртски савез или пн не пбавља ппслпве из свпје надлежнпсти из билп кпг разлпга, а 
није дпнетп рещеое Министарства пмладине и сппрта из шлана 102. став 5. Закпна, 
предлпге свпјих гпдищоих прпграма ппднпсе неппсреднп прганизације у пбласти 
сппрта нпсипци прпграма. 

У пднпсу на прпграме везане за прганизпване ваннаставне сппртске активнпсти 
ушеника крпз щкплске сппртске секције, щкплска сппртска удружеоа и екипе, 
прганизпванп физишкп васпитаое деце предщкплскпг узраста крпз игру и сппртске 
активнпсти, кап и у пднпсу на пбављаое струшнпг рада у сппрту, предщкплске устанпве 
и щкпле имају статус прганизација у пбласти сппрта, у складу са Закпнпм. 

 
2. Нпсилац прпграма 

 
Члан 5. 

Нпсилац прпграма мпра: 
1) да буде регистрпван у складу са Закпнпм;  
2) да буде уписан у наципналну евиденцију у складу са Закпнпм; 
3) да искљушивп или претежнп ппслује на недпбитнпј пснпви, акп Закпнпм није 

друкшије пдређенп; 
4)  да има седищте на теритприји ппщтине Гплубац, акп Закпнпм или пвим 

правилникпм није другашије утврђенп; 
5)  да је директнп пдгпвпран за припрему и извпђеое прпграма; 
6)  да је претхпднп пбављап делатнпст најмаое гпдину дана; 
7)  да испуоава, у складу са Закпнпм, прпписане услпве за пбављаое сппртских 

активнпсти и делатнпсти; 
8) да је са успехпм реализпвап пдпбрени прпграм, укпликп је бип нпсилац 

прпграма ранијих гпдина;  
9) да распплаже капацитетима за реализацију прпграма; 
10) да буде шлан пдгпварајућег надлежнпг наципналнпг гранскпг сппртскпг 

савеза. 
Нпсилац прпграма не мпже да:  
1) буде у ппступку ликвидације, стешаја и ппд привременпм забранпм 

пбављаоа делатнпсти;  
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2) има блпкаду ппслпвнпг рашуна у тренутку закљушеоа угпвпра п реализацији 
прпграма и пребациваоа (уплате) бучетских средстава на ппслпвни рашун, ппреске 
дугпве или дугпве према прганизацијама спцијалнпг псигураоа;  

3) буде у ппследое две гпдине правнпснажнпм пдлукпм кажоен за прекрщај 
или привредни преступ у вези са свпјим финансијским ппслпваоем, кприщћеоем 
импвине, раду са децпм и спрешаваоем негативних ппјава у сппрту. 

Нпсилац прпграма из шлана 137. став 3. Закпна кпји се састпји у прганизпваоу 
великпг међунарпднпг сппртскпг такмишеоа из шлана 163. Закпна мпже да буде 
прганизација у пбласти сппрта кпја има сагласнпст прибављену, у складу са Закпнпм, за 
прганизпваое тпг такмишеоа, пднпснп прганизација у пбласти сппрта кпја је наменски 
и привременп пснпвана за технишку прганизацију међунарпднпг сппртскпг такмишеоа 
прганизација у пбласти сппрта кпја има сагласнпст за прганизпваое великпг 
међунарпднпг сппртскпг такмишеоа. 
 

Члан 6. 
Нпсипцу прпграма неће се пдпбрити прпграм у ппступку дпделе средстава, акп 

је:  
1)  бип у кпнфликту интереса;  
2) намернп или с крајопм непажопм лажнп приказап ппдатке тражене у 

пбрасцима за ппднпщеое прпграма или акп је прппустип да да све пптребне 
инфпрмације; 

3) ппкущап да дпђе дп ппверљивих инфпрмација или да утише на Струшну 
кпмисију из шлана 22. став 1. пвпг правилника или на надлежне пргане ппщтине 
Гплубац тпкпм евалуаципнпг перипда или некпг претхпднпг ппступка дпделе 
средстава. 

Нпсилац прпграма не мпже дпбијати средства из бучета ппщтине Гплубац за 
реализацију свпјих прпграма две гпдине пд дана када је утврђенп да је у пптпунпсти 
или делимишнп ненаменски упптребип пдпбрена средства за реализацију прпграма 
или свпјим прппустпм није ппстигап у битнпм делу планиране ефекте прпграма. 

Нпсипцу прпграма не мпгу бити пдпбрена средстава за реализацију нпвпг 
прпграма пре негп щтп ппднесе извещтај п пствариваоу и реализацији пдпбренпг 
прпграма у складу са шланпм 34. став 8. пвпг правилника. 
 

Члан 7. 
Организације у пбласти сппрта мпгу да ппднпсе предлпге прпграма сампсталнп 

или удружене са другим прганизацијама. 
Организације кпје ушествују у реализацији прпграма кап партнери, и оихпви 

трпщкпви прихватају се акп испуоавају исте услпве кпји се примеоују за нпсипца 
прпграма. 

Изјава п партнерству даје се на Обрасцу 11, кпји шини саставни деп пвпг 
правилника. 

У слушају партнерских прпграма, самп једна прганизација биће пдгпвпрна за 
управљаое пдпбреним финансијским средствима свих партнерских прганизација на 
прпграму, такп да мпра имати унутращоу прганизацију кпја ће пмпгућити таквп 
финансијскп ппслпваое. 

 
 

3. Садржина и квалитет прпграма 
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Члан 8. 
Предлпг прпграма мпра да испуоава следеће критеријуме: 

1) да дппринпси задпвпљаваоу пптреба и интереса грађана у пбласти сппрта 
утврђених Закпнпм; 

2) да је у складу са Закпнпм, Наципналнпм стратегијпм развпја сппрта у Републици 
Србији и Прпгрампм развпја сппрта у ппщтини Гплубац; 

3) да је у складу са шетвпрпгпдищоим прпгрампм развпја надлежнпг наципналнпг 
сппртскпг савеза; 

4) да је у складу са сппртским правилима надлежнпг наципналнпг сппртскпг 
савеза; 

5) да је у складу са услпвима, критеријумима и циљевима наведеним у јавнпм 
ппзиву, кпд ппсебних прпграма; 

6) да се реализује на теритприји ппщтине Гплубац пднпснп у Републици Србији, 
псим прпграма припрема и ушещћа на међунарпдним сппртским такмишеоима; 

7) да је у складу са принципима утврђеним у дпкументима међунарпдних 
прганизација шија је шланица Република Србија; 

8) да има знашајан и дугптрајан утицај на развпј сппрта на теритприји ппщтине 
Гплубац; 

9) да ће се реализпвати у текућпј гпдини; 
10) да предвиђа ангажпваое пдгпварајућег брпја ушесника у прпграму и пптребне 

ресурсе за реализацију прпграма и да не ппстпји никаква сумоа у мпгућнпст 
реализпваоа прпграма; 

11) да је, пп правилу, предвиђенп фазнп финансираое прпграма. 
Ппд гранпм, пднпснп пблащћу сппрта, у смислу пвпг правилника, сматра се 

грана сппрта утврђена актпм министра надлежнпг за сппрт из шлана 120. став 2. ташка 2) 
Закпна. 

Ппд надлежним наципналним сппртским савезпм, у смислу пвпг правилника, 
сматра се наципнални сппртски савез утврђен актпм министра надлежнпг за сппрт из 
шлана 120. став 2. ташка 1) Закпна. 

При пдпбраваоу прпграма изградое, ппремаоа и пдржаваоа сппртских 
пбјеката припритет имају прпграми кпји се пднпсе на сппртске пбјекте са већпм 
категпријпм у складу са Наципналнпм категпризацијпм сппртских пбјеката, сппртски 
пбјекти кпјима се пбезбеђује унапређеое щкплскпг сппрта и сппртски пбјекти кпјима 
се ппвећава бављеое грађана сппртпм, ппсебнп деце, пмладине, жена и пспба са 
инвалидитетпм. 
 

Члан 9. 
Садржина и квалитет прпграма мпрају бити такви да пбезбеде успех прпграма, 

узимајући у пбзир фактпре кпје нпсилац прпграма мпже кпнтрплисати и фактпре 
(ситуације, дпгађаји, услпви, пдлуке) кпји су неппхпдни за успех прпграма али су у 
прилишнпј мери или у пптпунпсти изван кпнтрпле нпсипца прпграма. 

Сппртисти, сппртски струшоаци и друга лица ангажпвана на реализацији 
прпграма мпрају испуоавати услпве за пбављаое сппртских активнпсти и сппртских 
делатнпсти утврђене Закпнпм, а оихпвп ангажпваое се мпра врщити у складу са 
Закпнпм.  

При планираоу, изради и управљаоу прпграмским циклуспм нпсилац прпграма 
треба да примеоује усвпјене међунарпдне стандарде за управљаое прпграмима, а акп 
је бучет прпграма већи пд 5 милипна динара пбавезнп је кприщћеое и Матрице 
лпгишкпг пквира и SWOT анализе. 
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4. Финансираое прпграма 

 
Члан 10. 

Прпграми се финансирају, у целини или делимишнп и у висини и ппд услпвима 
кпји пбезбеђују да се уз најмаои утрпщак средстава из бучета јединице лпкалне 
сампуправе ппстигну намеравани резултати. 

Прпграми се финансирају једнпкратнп или у ратама, у зависнпсти пд временскпг 
перипда за реализацију прпграма. 

Пптребе грађана из шлана 137. став 1. таш. 1), 2) , 6) и 8) Закпна имају припритет 
при избпру прпграма кпјим се задпвпљавају пптребе грађана у пбласти сппрта у 
ппщтини Гплубац, пднпснп други прпграми мпгу бити пдпбрени тек накпн щтп се 
задпвпље пптребе грађана из шлана 137. став 1. таш. 1), 2) , 6) и 8) Закпна.  

 
Члан 11. 

Финансијски план (бучет) прпграма предвиђен предлпгпм прпграма треба да 
буде: 

1) пстварив и пбјективан – да су планирани реални изнпси пп свим извприма 
средстава и врстама трпщкпва; 

2) пбухватан – да садржи све трпщкпве прпграма из свих извпра финансираоа; 
3) структуриран – да је такп фпрмулисан да у пптпунпсти прати захтеве прпписанпг 

пбрасца за израду прпграма; 
4) уравнптежен – у пднпсу на планиране трпщкпве; 
5) ташан  и реалан – пп свим врстама трпщкпва. 

 
Члан 12. 

Финансијски план за реализацију прпграма састпји се из неппсредних трпщкпва 
реализације прпграма у вези са зарадама и хпнпрарима лица ангажпваних на 
неппсреднпј реализацији прпграма, материјалних трпщкпва и административних 
трпщкпва реализације прпграма (пправдани директни трпщкпви) и дпдатних 
пправданих трпщкпва нпсипца прпграма (пправдани индиректни трпщкпви) кпји не 
мпгу бити већи пд 20% пд пправданих директних трпщкпва. 

Оправдани директни трпщкпви мпрају бити неппхпдни за реализацију 
прпграма, стварни, детаљни и лакп прпверљиви. 

Оправдани индиректни трпщкпви су прихватљиви акп не пбухватају трпщкпве 
кпји су финансијским планпм  прпграма намеоени неппсреднпј реализацији некпг 
дела прпграма. 

Индиректни трпщкпви нису прихватљиви акп је нпсилац прпграма дпбип из 
бучета ппщтине Гплубац за свпј рад пдгпварајућа средства пп другпм пснпву. 

Трпщкпви из става 1. пвпг шлана признају се пп пснпву: 
1) за зараду заппслених лица на реализацији прпграма – дп висине две прпсешне 

брутп зараде у Републици Србији за претхпдну гпдину, према ппдацима пргана 
надлежнпг за ппслпве статистике, пбрашунатп на месешнпм нивпу; 

2) за хпнпраре лица кпја ушествују у реализацији пдређене прпграмске целине 
прпграма – дп висине две прпсешне брутп зараде у Републици Србији за претхпдну 
гпдину, према ппдацима пргана надлежнпг за ппслпве статистике, пбрашунатп на 
месешнпм нивпу за једну прпграмску целину  

3) за трпщкпве путпваоа у земљи (смещтаја, исхране, превпза, дневнице и пстали 
трпщкпви у вези с путпваоем) и инпстранству (смещтаја, исхране, превпза, дневнице, 
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прибављаоа путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа и пстали трпщкпви у 
вези с путпваоем) ради пбављаоа прпграмских активнпсти лица кпја ушествују у 
реализацији прпграма – дп висине трпщкпва признатих у складу са прпписима кпји 
важе за државне службенике и намещтенике и ппд услпвпм да су угпвпрени у складу 
са закпнпм, с тим да се, изузетнп, мпгу признати и трпщкпви услуге пбезбеђеоа 
исхране сппртиста ван угпвпрених услуга,  ппд услпвпм да се исхрана на припремама 
или такмишеоима услед пбјективних пкплнпсти не мпже реализпвати у целпсти или 
делимишнп у пквиру угпвпрених услуга (бпнпви на регатним стазама, стрелищтима и 
сл.); 

4) за трпщкпве куппвине ппреме и плаћаоа других услуга – ппд услпвпм да су 
неппхпдни за реализацију прпграма и да су у складу са тржищним ценама, пднпснп да 
су угпвпрени у складу са закпнпм кпјим се уређују јавне набавке. 

Лица кпја су заппслена кпд нпсипца прпграма и ангажпвана кап ушесници у 
прпграму не мпгу ппред зараде дпбијати и хпнпрар за ушещће у прпграму. 

Кпд гпдищоих прпграма из шлана 137. став 1. ташка 5) Закпна трпщкпви из става 
1. пвпг шлана за зараде и хпнпраре лица ангажпваних на неппсреднпј реализацији 
прпграма признају се за следећа лица:  

1) у сппртским гранама у кпјима се сппртисти такмише индивидуалнп –  пп један 
главни тренер, лишни тренер сппртисте, кпндиципни тренер, лекар и  физиптерапеут и 
једнп лице кпје се бави административнп-технишким ппслпвима за пптребе сппртиста;  

2) у сппртским гранама у кпјима се сппртисти такмише кплективнп – сппртистима за 
бављеое сппртским активнпстима са кпјима је закљушен пунпважан угпвпр у складу са 
Закпнпм, пп један главни тренер, ппмпћни тренер, кпндиципни тренер, лекар и 
физиптерапеут и два лица кпја се баве административнп-технишким ппслпвима за 
пптребе тима. 

Једнпј прганизацији у пбласти сппрта не мпже се пдпбрити вище пд 20% 
средстава пд укупне суме средстава бучета ппщтине Гплубац предвиђених за 
финансираое прпграма из пбласти сппрта, с тим да се трпщкпви прпграма кпјима се 
задпвпљавају пптребе и интереси грађана у ппщтини Гплубац мпрају пднпсити, пп 
правилу, најмаое 15% на активнпсти ппвезане са сппртпм деце, псим када је тп 
супрптнп прирпди предлпженпг прпграма, с тим да се активнпсти ппвезане са сппртпм 
деце у прпграму пбавезнп дефинищу кап ппсебна прпграмска целина. 
 

Члан 13. 
Непправдани трпщкпви су нарпшитп: дугпви и ппкриваое губитака или 

задужеоа; каматна задужеоа; ставке кпје се већ финансирају из некпг другпг 
прпграма; трпщкпви куппвине земљищта и зграда и капитална улагаоа, псим када је тп 
неппхпднп за реализацију прпграма; трпщкпви губитака збпг прпмена курса валута на 
финансијскпм тржищту; трпщкпви птплате рата пп пснпву раније закљушених угпвпра 
(лизинг, кредит); куппвина алкпхплних пића, дувана; паркинг у земљи; живптнп 
псигураое; казне; куппвина ппклпна, псим кпд прганизације међунарпдних сппртских 
приредаба и у складу са правилима надлежнпг међунарпднпг сппртскпг савеза; 
„разнп”, „евентуалнп”, „псталп” (сви трпщкпви мпрају бити детаљнп пписани у бучету 
прпграма). 

Средства кпја прганизација или оени партнери улажу у активнпсти на 
реализацији прпграма мпрају бити ппсебнп наведена. 

Оправдани трпщкпви мпрају бити базирани на реалним трпщкпвима према 
врсти и ппдврсти трпщкпва (наведене јединице мере, брпј јединица и цена пп 
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јединици), а не на укупнпј суми, псим за трпщкпве путпваоа, дневница и индиректне 
трпщкпве. 
 

Члан 14. 
Нпсилац гпдищоег прпграма дужан је да прпмет бучетских средстава врщи 

прекп ппсебнпг текућег рашуна за реализацију гпдищоег прпграма наведенпг у 
предлпгу прпграма, кпји ће се кпристити искљушивп за бучетска средства кпја дпбија пд 
ппщтине Гплубац, у складу са прпписима кпјима се уређује пренпс средстава из бучета. 

 
 

 
III. ПРЕДЛПГ ПРПГРАМА И ДПКУМЕНТАЦИЈА КПЈА СЕ УЗ ПРЕДЛПГ ППДНПСИ 

 
Члан 15. 

Предлпзи гпдищоих и ппсебних прпграма ппднпсе се ппсебнп за свакпг 
нпсипца прпграма и за сваку пд пбласти пптреба и интереса грађана из шлана 137. став 
1. Закпна. 

Предлпг прпграма садржи детаљне ппдатке п: 
1) нпсипцу прпграма; 
2) пбласти пптреба и интересе грађана у кпјпј се пстварује прпграм из шлана 

137. став 1. Закпна;  
3) ушесницима у реализацији прпграма  и свпјству у кпме се ангажују;  
4) циљевима и пшекиваним резултатима, укљушујући кпје ће прпблеме прпграм 

рещити и кпјим групама пппулације и на кпји нашин ће прпграм кпристити;  
5) врсти и садржини активнпсти и времену и месту реализације прпграма, 

пднпснп пбављаоа активнпсти;  
6) тпме какп ће се врщити пцеоиваое успещнпсти прпграма (вреднпваое 

резултата прпграма);  
7) финансијскпм плану (бучету) прпграма, пднпснп пптребним нпвшаним 

средствима, исказаним према врстама трпщкпва и утврђеним пбрашунпм или у 
паущалнпм изнпсу;  

8) динамишкпм плану упптребе средстава (временски перипд у кпме су 
средства пптребна и рпкпви у кпјима су пптребна);  

9) нашину унутращоег праћеоа и кпнтрпле реализације прпграма и евалуације 
резултата;  

10) претхпднпм и будућем финансираоу нпсипца прпграма и прпграма. 
У предлпг гпдищоег и ппсебнпг прпграма унпсе се пдгпварајући ппдаци п 

лишнпсти из шлана 5. став 10. Закпна лица кпја ушествују у реализацији прпграма. 
 

 
Члан 16. 

Предлпзи прпграма разматрају се акп су испуоени следећи фпрмални 
критеријуми: 

1) да је уз предлпг прпграма дпстављенп прппратнп писмп у кпме су наведене 
пснпвне инфпрмације п нпсипцу прпграма и предлпженпм прпграму (назив нпсипца 
прпграма и назив прпграма, временскп трајаое, финансијски изнпс тражених 
средстава, пбласт ппщтих пптреба и интереса грађана из шлана 137. став 1. Закпна) и 
кпје је пптписалп лице пвлащћенп за заступаое предлагаша, пднпснп нпсипца 
прпграма; 
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2) да је предлпг прпграма ппднет на утврђенпм пбрасцу (апликаципнпм 
фпрмулару), шиткп пппуоенпм (пткуцанпм или пдщтампанпм), језикпм и писмпм у 
службенпј упптреби.  

3) да је пптпун, јасан, прецизан и да садржи верпдпстпјне ппдатке; 
4) да је ппднет у прпписанпм рпку. 
Обрасци предлпга прпграма, пднпснп апликаципнпг фпрмулара, и тп: Образац 1 

– Предлпг гпдищоих прпграма прганизација у пбласти сппрта; Образац 2 – Предлпг 
гпдищоег прпграма изградое, ппремаоа и пдржаваоа сппртских пбјеката; Образац 3 
– Предлпг гпдищоег прпграма даваоа стипендија и нпвшаних награда; Образац 4 – 
Предлпг ппсебних прпграма, шине саставни деп пвпг правилника. 

 
 

Члан 17. 
Уз предлпг прпграма, ппднет на прпписанпм пбрасцу, ппднпси се дпкументација 

утврђена пвим правилникпм и друга дпкументација кпјпм се дпказује испуоенпст 
Закпнпм и пвим правилникпм прпписаних ближих критеријума за задпвпљаваое 
пптреба и интереса грађана у пбласти сппрта и писана изјава лица пвлащћенпг за 
заступаое предлагаша, пднпснп нпсипца прпграма да не ппстпје препреке из шлана 5. 
пвпг правилника. 

Образац предлпга прпграма и дпкументација кпја се дпставља уз предлпг 
прпграма мпрају бити у пптпунпсти пппуоени и дпстављени у три примерка, с тим да 
пбразац предлпга прпграма треба бити дпстављен и у електрпнскпј фпрми (це-де, 
флещ). 

Сва пбавезна и пратећа дпкументација, кап и кпмпакт-диск или флещ мемприја 
(це-де/флещ), мпрају бити дпстављени Опщтинскпм већу у једнпј запешаћенпј 
кпверти/пакету, защтићенпј пд пщтећеоа кпја мпгу настати у трансппрту, 
преппрушенпм ппщтпм, курирпм, или лишнп, на адресу ппщтине Гплубац. 

Предлпг прпграма за кпји је ппслат у вище кпверата, тј. пакета, неће бити узет у 
пбзир. 

Предоа страна кпверте са предлпгпм прпграма мпра садржати најмаое 
следеће ппдатке; 1) назив гпдищоег/ппсебнпг прпграма кпјим се задпвпљавају 
пптребе  и интереси грађана у пбласти сппрта; 2) назив ппднпсипца предлпга; 3) адресу 
ппднпсипца предлпга; 4) наппмену да се не птвара пре истека рпка из јавнпг ппзива 
(кпд ппсебних прпграма). 

Укпликп примљени предлпг прпграма није ппднет на нашин прпписан у ставу 2. 
пвпг шлана, пвлащћенп лице ппщтине Гплубац указаће без пдлагаоа на тај прппуст 
ппднпсипцу прпграма и ппзвати га да недпстатке птклпни у рпку пд седам дана. 

Образац за пријављиваое предлпга прпграма дпступан је кпд надлежних 
служби ппщтине Гплубац и на интернет сајту ппщтине Гплубац. 

 
 

Члан 18. 
Када предлпг прпграма ппднпси надлежни теритпријални сппртски савез за 

ппщтину Гплубац, пбједиоенп за свпј прпграм и прпграме прганизација у пбласти 
сппрта, предлпг прпграма треба да буде ппднет засебнп за свакпг нпсипца прпграма 
(ппсебан пбразац за свакпг нпсипца прпграма и за сваку пд пбласти пптреба и интереса 
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грађана из шлана 137. став 1. Закпна), уз ппднпщеое збирнпг прегледа свих предлпга 
према нпсипцима прпграма. 

 
Члан 19. 

Предлпзи гпдищоих прпграма дпстављају се према динамици утврђенпј 
Прпграмским календарпм из шлана 21. пвпг  правилника,     

Предлпзи ппсебних прпграма дпстављају се у рпку утврђенпм јавним ппзивпм. 
Сагласнп Закпну, Опщтинскп веће мпже изузетнп пдпбрити пдређени прпграм 

кпјим се реализују пптребе и интереси грађана у пбласти сппрта из шлана 137. став 1. 
Закпна и на пснпву ппднетпг предлпга прпграма у тпку гпдине, без јавнпг ппзива, у 
слушају када је у питаоу прпграм пд ппсебнпг знашаја за задпвпљаваое пптреба  и 
интереса грађана у пбласти сппрта, а ппднпсе га пвлащћени предлагаши  прпграма из 
шлана 138. став 5. Закпна и када је у питаоу прпграм кпји није из пбјективних разлпга 
мпгап бити ппднет у складу са Прпграмским календарпм, а предмет и садржај 
прпграма је такав да мпже бити успещнп реализпван самп пд стране пдређенпг 
нпсипца прпграма. 
 

Члан 20. 
Предлпг прпграма мпже се изузетнп пднпсити и на активнпсти кпје се реализују 

у дужем временскпм перипду, дп шетири гпдине, ппд услпвпм да је тп нужнп с пбзирпм 
на прирпду и циљеве активнпсти, да су предлпгпм прпграма за сваку гпдину 
предвиђена пптребна средства и да су мерљиви гпдищои резултати реализације 
прпграма. 

Наставак реализације прпграма из става 1. пвпг шлана пдпбрава се сваке гпдине. 
 
Реализација, пднпснп наставак прпграма из ст. 1. и 2. пвпг шлана мпже се 

пдпбрити самп акп је ппднет гпдищои извещтај за претхпдну бучетску гпдину у складу 
с угпвпрпм п реализпваоу прпграма и акп су пстварени пшекивани резултати. 
 

IV. НАЧИН ПДПБРАВАОА ПРПГРАМА И ДПДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 21. 
Гпдищои прпграм се изврщава према следећпј динамици: 
 
– Опщтинскп  веће у рпку пд 60 дана пд дана усвајаоа бучета ппщтине 

Гплубац, у складу са прпјекцијпм бучета за наредну гпдину,  пбјављује јавнп 
пбавещтеое п максималнп распплпживпм изнпсу у бучету ппщтине Гплубац за 
финансираое гпдищоих прпграма и финансираое ппсебних прпграма, пп пбластима 
пптреба и интереса грађана из шлана 137. став 1. Закпна; 

– 20. април – прганизације у пбласти сппрта дпстављају свпје предлпге 
гпдищоих прпграма Сппртскпм савезу ппщтине Гплубац, на прпписанпм пбрасцу; 

– 1. јун – Сппртски савез ппщтине Гплубац, разматра приспеле предлпге 
прганизација у пбласти сппрта, утврђује кпнашне предлпге гпдищоих прпграма кпји би 
се финансирали из бучета ппщтине Гплубац, врщи ревизију предлпга и пбрасца 
предлпга прпграма и дпставља предлпге Опщтинскпм већу, на прпписаним пбрасцима, 
заједнп са пбједиоенпм рекапитулацијпм предлпжених прпграма; 

– 5. јун – Опщтинскп веће пбразује струшну кпмисију за пдпбреое 
гпдищоих прпграма и јавнп пбјављује оен састав; 
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– 1. јул – Струшна кпмисија анализира и пцеоује ппднете предлпге 
гпдищоих прпграма и ппднпси предлпг Опщтинскпм већу; 

– 15. јул – Опщтинскп веће утврђује прелиминарни пбједиоени предлпг 
гпдищоих прпграма задпвпљаваоа пптреба и интереса грађана у ппщтини Гплубац, за 
наредну бучетску гпдину, на пснпву предлпга Струшне кпмисије; 

– 15. децембар – Опщтинскп веће ревидира прелиминарни пбједиоени 
предлпг гпдищоих прпграма и  усклађује га са средствима утврђеним у бучету ппщтине 
Гплубац за наредну гпдину, на предлпг председника ппщтине; 

– 30. децембар – Опщтинскп веће пдлушује (дпнпси рещеое) п пдпбраваоу 
прпграма и пбавещтава нпсипце прпграма п висини пдпбрених средстава пп 
гпдищоим прпграмима; 

– 15. јануар – Председник ппщтине закљушује угпвпр п реализпваоу 
прпграма. 

Укпликп нека пд прганизација у пбласти сппрта не дпстави Сппртскпм савезу 
ппщтине Гплубац свпј предлпг прпграма дп 20. априла, пставиће им се у пправданим 
слушајевима накнадни рпк дп седам дана за дпстављаое предлпга, а акп ни тада 
предлпг не буде дпстављен, сматраће се да је та прганизација пдустала пд предлагаоа 
свпјих прпграма у текућпј гпдини.  

Рпкпви из става 1. пвпг шлана представљају крајои рпк за предузимаое 
утврђених радои, псим за бучетску 2019. гпдину, за кпју важе следећи крајои рпкпви: 

- 21. фебруар - Опщтинскп  веће  пбјављује јавнп пбавещтеое п максималнп 
распплпживпм изнпсу у бучету ппщтине Гплубац за 2018. гпдину, за 
финансираое гпдищоих прпграма и финансираое ппсебних прпграма, пп 
пбластима пптреба и интереса грађана из шлана 137. став 1. Закпна; 

- 21. фебруар – Опщтинскп веће пбразује струшну кпмисију за пдпбреое 
гпдищоих прпграма и јавнп пбјављује оен састав; 

- 26. фебруар – прганизације у пбласти сппрта дпстављају свпје предлпге 
гпдищоих прпграма Опщтинскпм већу ппщтине Гплубац; 

- 28. фебруар – Струшна кпмисија анализира и пцеоује ппднете предлпге 
гпдищоих прпграма и ппднпси предлпг Опщтинскпм већу ппщтине Гплубац; 

- 01.mart – Опщтинскп веће пдлушује (дпнпси рещеое) п пдпбраваоу 
прпграма и пбавещтава нпсипце прпграма п висини пдпбрених средстава пп 
гпдищоим прпграмима; 

- 4. март – Председник ппщтине закљушује угпвпр п реализпваоу прпграма. 
 

Јавни ппзиви и јавна пбавещтеоа, у смислу пвпг правилника, пбјављују се на 
интернет сајту ппщтине Гплубац. 

У јавнпм ппзиву за дпстављаое ппсебних прпграма навпде се битни услпви и 
критеријуми кпје треба да испуне предлпжени прпграми, а ппсебнп: предмет јавнпг 
ппзива, висина средстава кпја су на распплагаоу за предмет јавнпг ппзива, крајои рпк 
дп кпга мпрају бити упптребљена дпбијена средства, рпк дп кпга мпрају бити ппднети 
предлпзи прпграма, датум пбавещтаваоа нпсипца прпграма п пдпбреним прпграмима, 
местп, време и лице кпд кпга се мпже дпбити дпкументација у вези с јавним ппзивпм. 

Брпј ппсебних прпграма кпји мпгу бити ппднети пп јавнпм ппзиву и кпји мпгу 
бити пдпбрени мпже бити у јавнпм ппзиву пдређен на следећи нашин: 1) дпзвпљава се 
ппднпщеое самп једнпг предлпга прпграма пд стране једнпг нпсипца прпграма; 2) 
дпзвпљава се дпстава вище предлпга прпграма истпг нпсипца прпграма, али се 
пдпбрава самп један; 3) дпзвпљава се дпстављаое вище предлпга прпграма истпг 
нпсипца прпграма и вище мпже бити пдпбренп, али се пвп услпвљава тиме да иста 
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лица не мпгу бити ангажпвана на пвим прпграмима (разлишити прпграмски тимпви); 4) 
дпзвпљава се да прганизација мпже бити партнер у већем брпју прпграма, ппд 
услпвпм да има капацитет да ушествује у тим прпграмима. 

Опщтинскп веће мпже да утврди у јавнпм ппзиву за дпстављаое предлпга 
ппсебних прпграма прпјектне, пднпснп прпграмске задатке за ппднпщеое прпграма. 

Одлукпм Опщтинскпг већа мпгу бити пдређени и максималнп дпзвпљени 
изнпси пп прпграму за ппједине пбласти ппщтег интереса у пбласти сппрта. Укпликп је 
таква пдлука дпнета, максималнп дпзвпљени изнпс се навпди у јавнпм ппзиву и јавнпм 
пбавещтеоу. 

Одлука Опщтинскпг већа из става 8. пвпг шлана пбјављује се на сајту ппщтине 
Гплубац пре ппшетка предлагаоа прпграма. 

Сппртски савез ппщтине Гплубац мпже да пд предлагаша прпграма, за предлпге 
прпграма кпд кпјих ппстпји пптреба за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима 
или кпригпваоима, пре дпстављаоа предлпга ппщтини Гплубац, тражи дпдатнп 
пбјащоеое или кпригпваое прпграма пд ппднпсипца прпграма. 

Опщтинскп веће мпже утврдити пквирни гпрои изнпс кпји се мпже пдпбрити из 
бучета ппщтине Гплубац, прганизацијама у пбласти сппрта за реализацију ппјединих 
гпдищоих прпграма из шлана 137. став 1. Закпна, тај изнпс ппделити брпјем бпдпва 
кпји имају све прганизације у пбласти сппрта кпје су ппднеле предлпге гпдищоих 
прпграма из исте пбласти пптреба и интереса грађана у пбласти сппрта, и такп утврдити 
нпвшану вреднпст ппјединашнпг бпда за текућу гпдину.  

У слушају из става 11. пвпг шлана, пдређеое нпвшане вреднпсти ппјединашнпг 
бпда представља самп пквирни критеријум за дпделу средстава за реализацију 
прпграма пдређенпг нпсипца прпграма, а да ли ће се и у кпм пбиму ће се пдпбрити 
средства, искљушивп зависи пд квалитета прпграма и испуоенпсти критеријума 
утврђених Закпнпм и пвим правилникпм. 

 
Члан 22. 

За пцену гпдищоих и ппсебних прпграма Опщтинскп веће пбразује Струшну 
кпмисију (у даљем тексту: Кпмисија). 

Кпмисија има председника и два шлана. 
Кпмисија из става 1. пвпг шлана састпји се пд лица кпја пп мпгућству имају 

искуствп у управљаоу прганизацијама у пбласти сппрта и прпграмима у пбласти 
сппрта. 

Опщтинскп веће мпже пбразпвати и ппсебну струшну кпмисију за пцену 
прпграма из пдређене пбласти пптреба и интереса грађана из шлана 137. став 1. Закпна. 

Кпмисија врщи струшни преглед и даје пцену ппднетих предлпга, на пснпву 
Закпна и пвпг правилника и дпставља Опщтинскпм већу предлпг за пдпбраваое 
прпграма. 

Кпмисија мпже да, за предлпге прпграма кпд кпјих ппстпји пптреба за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима или кпригпваоима, пре дпстављаоа предлпга 
Опщтинскпм већу, тражи дпдатнп пбјащоеое или кпригпваое пд ппднпсипца, 
пднпснп нпсипца прпграма. 

Кпмисија мпже п пдређенпм питаоу да затражи и прибави писанп струшнп 
мищљеое пд стране истакнутих струшоака или пдгпварајућих прганизација. 

На рад Кпмисије схпднп се примеоује ппслпвник п раду Опщтинскпг већа. 
Именпваним шланпвима Кпмисије мпже се пдлукпм п пбразпваоу Кпмисије 

пдредити накнада за рад. 
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Члан 23. 
Предлпг прпграма Кпмисија пцеоује према следећим критеријумима: 
1) испуоенпст фпрмалних (административних) услпва кпје треба да испуни 

предлпг прпграма; 
2) испуоеое услпва кпји се тишу ппднпсипца, пднпснп нпсипца прпграма 

утврђених Закпнпм и пвим правилникпм; 
3) усклађенпст циљева прпграма са пптребама и интересима грађана у пбласти 

сппрта из шлана 137. став 1. Закпна,  циљевима Наципналне стратегије развпја сппрта у 
Републици Србији и циљевима Прпграма развпја сппрта у ппщтини Гплубац; 

4) вреднпваое квалитета предлпга прпграма. 
 
Припритет при даваоу предлпга Кпмисији за пдпбраваое средстава имају 

прпграми кпји су бпље пцеоени према критеријумима из става 1. таш. 3) и 4) пвпг 
шлана, акп Закпнпм или пвим правилникпм није другашије пдређенп, и кпји пбезбеђују 
да се уз најмаои утрпщак средстава из бучета ппщтине Гплубац ппстигну намеравани 
резултати. 

При даваоу предлпга за пдпбраваое прпграма кпјим се задпвпљавају пптребе и 
интереси грађана у пбласти сппрта, Кпмисија мпра впдити рашуна да припритет имају 
прпграми кпји су структурне и развпјне прирпде, а између прпграма прганизпваоа, 
пднпснп ушещћа на сппртским такмишеоима, припритет имају прпграми кпји се пднпсе 
на сппртска такмишеоа вищег ранга, у складу са Закпнпм. 

 
Члан 24. 

Прпцена квалитета гпдищоих и ппсебних прпграма, укљушујући и финансијски 
план  прпграма, биће спрпведена у складу са критеријумима утврђеним пвим 
правилникпм. 

Прпцена квалитета прпграма пбухвата два типа критеријума за евалуацију: 
критеријуме за селекцију и критеријуме за дпделу средстава. 

Критеријуми за селекцију прпграма пбухватају елементе кпјима се врщи 
евалуација финансијских и пперативних сппспбнпсти нпсипца прпграма какп би се 
пбезбедилп да има пптребна средства за сппствени рад тпкпм целпкупнпг перипда 
реализације прпграма и да ппседује прпфесипналне сппспбнпсти, струшнпст и искуствп 
пптребне за успещну реализацију кпмплетнпг прпграма, укљушујући и партнере у 
реализацији прпграма. 

Критеријуми за селекцију гпдищоих прпграма пбухватају и вреднпваое 
капацитета прганизације у пбласти сппрта, нпсипца прпграма, за дугпрпшнп 
задпвпљаваое пптреба и интереса грађана у пбласти сппрта и реализпваое 
предлпженпг прпграма. 

Критеријуми за пдпбраваое средстава пбухватају пне елементе утврђене пвим 
правилникпм кпји пмпгућавају да се квалитет ппднетих прпграма прпцени на пснпву 
ппстављених прпграмских циљева и припритета, а сама средства пдпбре пп пснпву 
активнпсти кпје максимирају ппщте ефекте реализације прпграма.  

 
 
 

Члан 25. 
Прпцена квалитета гпдищоих и ппсебних прпграма прганизација у пбласти 

сппрта, псим гпдищоих прпграма категприсаних сппртских прганизација, врщи се 
према критеријумима из Табеле вреднпваоа квалитета гпдищоих и ппсебних 
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прпграма, дате на Обрасцу 5 кпји је пдщтампан уз пвај правилник и шини оегпв 
саставни деп, према критеријумима кпји су ппдељени на секције и ппдсекције, с тим да 
свака ппдсекција има пцену (бпдпве) пд 1 дп 5, и тп: 1 – вепма лпще; 2 – лпще; 3 – 
пдгпварајуће; 4 – дпбрп; 5 – вепма дпбрп. 

Критеријуми вреднпваоа (евалуације, пцене) квалитета гпдищоег и ппсебнпг 
прпграма из става 1. пвпг шлана пбухватају: 

1) секција 1 – Финансијски и пперативни капацитет нпсипца прпграма 
(ппдсекције: да ли нпсилац прпграма и партнери имају дпвпљнп искуства у впђеоу 
слишних прпграма; да ли нпсилац прпграма и партнери имају дпвпљнп струшнпсти и 
технишкпг знаоа за впђеое предлпженпг прпграма – имајући у виду тип активнпсти 
кпје су предвиђене прпгрампм; да ли нпсилац прпграма и партнери имају дпвпљне 
управљашке капацитете – укљушујући ангажпвана лица, ппрему и сппспбнпст за 
управљаое предлпженим финансијским планпм прпграма; да ли нпсипци прпграма 
имају дпвпљнп стабилне и дпвпљне извпре финансираое) – максималнп 20 бпдпва; 

2) секција 2 – Знашај прпграма (ппдсекције: кпнзистентнпст прпграма – у кпјпј 
мери прпграм задпвпљава пптребе и узима у пбзир пгранишеоа кпја ппстпје у пбласти 
сппрта у ппщтини Гплубац, кпликп су јаснп дефинисани и стратещки пдабрани пни кпји 
су везани за прпграм, да ли су пптребе циљне групе и крајоих кприсника јаснп 
дефинисане и дпбрп пдмерене, да ли прпграм ппседује дпдатне квалитете) – 
максималнп 25 бпдпва; 

3) секција 3 – Метпдплпгија (ппдсекције: да ли су планиране активнпсти 
пдгпварајуће, практишне и дпследне циљевима и пшекиваним резултатима, кпликп је 
кпмпактан целпкупан план прпграма, да ли су ушещће партнера и оегпвп ангажпваое у 
реализацији прпграма дпбрп пдмерени, да ли је ушещће циљне групе и крајоих 
кприсника и оихпвп ангажпваое у реализацији прпграма дпбрп пдмеренп, да ли је 
план реализације прпграма дпбрп разрађен и извпдљив, да ли предлпг прпграма 
садржи индикатпре успещнпсти прпграма кпји се мпгу пбјективнп верификпвати) – 
максималнп 30 бпдпва; 

4) секција 4 – Одрживпст прпграма (ппдсекције: да ли ће активнпсти 
предвиђене прпгрампм имати кпнкретан утицај на циљне групе, да ли ће прпграм 
имати вищеструки утицај, да ли су пшекивани резултати прпграма пдрживи) –  
максималнп 15 бпдпва; 

5) секција 5 – Финансијски план и раципналнпст трпщкпва (ппдсекције: да ли је 
пднпс између прпцеоених трпщкпва и пшекиваних резултата задпвпљавајући, да ли је 
предлпжени трпщак неппхпдан за имплементацију прпграма) – максималнп 10 бпдпва. 

Акп је укупан збир у секцији 1 нижи пд пцене „пдгпварајуће” (12 ппена), предлпг 
прпграма се искљушује из евалуаципнпг прпцеса. 

Акп је укупан збир у секцији 2 нижи пд пцене „дпбар” (15 ппена), прпграм се 
искљушује из евалуаципнпг прпцеса. 

Самп предлпзи прпграма кпји буду имали вище пд 50 бпдпва биће узети у 
разматраое приликпм дпделе средстава. 

Сматра се да Сппртски савез ппщтине Гплубац и прганизације у пбласти сппрта 
са седищтем на теритприји ппщтине Гплубац кпје су пд ппсебнпг знашаја за ппщтину 
Гплубац у складу са шланпм 137. став 5. Закпна испуоавају у пптпунпсти критеријуме у 
вези са финансијским и пперативним капацитетпм из става 2. ташка 1) пвпг шлана. 
 

 
Члан 26. 
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Прпцена квалитета гпдищоих прпграма категприсаних сппртских прганизација 
врщи се према критеријумима из Табеле вреднпваоа квалитета гпдищоих прпграма 
категприсаних сппртских прганизација, дате на Обрасцу 6 кпји је пдщтампан уз пвај 
правилник и шини оегпв саставни деп, према критеријумима кпји су ппдељени на 
секције и ппдсекције, с тим да свака ппдсекција има пцену (бпдпве) пд 1 дп 5, и тп: 1 – 
вепма лпще; 2 – лпще; 3 – пдгпварајуће; 4 – дпбрп; 5 – вепма дпбрп, псим секције 1 
кпја има бпдпве пд 1 дп 100, у зависнпсти пд брпја бпдпва кпји сппртска прганизација 
има на пснпву свпг рангираоа. 

Критеријуми вреднпваоа (евалуације, пцене) квалитета гпдищоег прпграма из 
става 1. пвпг шлана пбухватају: 

1) секција 1 – Ранг сппртске прганизације према Категпризацији сппртских 
прганизација у ппщтини Гплубац – максималнп 100 бпдпва;  

 
2) секција 2 – Финансијски и пперативни капацитет нпсипца прпграма 

(ппдсекције: да ли нпсилац прпграма и партнери имају дпвпљнп искуства у впђеоу 
слишних прпграма; да ли нпсилац прпграма и партнери имају дпвпљнп струшнпсти и 
технишкпг знаоа за впђеое предлпженпг прпграма – имајући у виду тип активнпсти 
кпје су предвиђене прпгрампм; да ли нпсилац прпграма и партнери имају дпвпљне 
управљашке капацитете – укљушујући ангажпвана лица, ппрему и сппспбнпст за 
управљаое предлпженим финансијским планпм прпграма; да ли нпсипци прпграма 
имају дпвпљнп стабилне и дпвпљне извпре финансираое) – максималнп 20 бпдпва; 

3) секција 3 – Знашај прпграма (ппдсекције: кпнзистентнпст прпграма – у 
кпјпј мери прпграм задпвпљава пптребе и узима у пбзир пгранишеоа кпја ппстпје у 
пбласти сппрта у ппщтини Гплубац, кпликп су јаснп дефинисани и стратещки пдабрани 
пни кпји су везани за прпграм, да ли су пптребе циљне групе и крајоих кприсника јаснп 
дефинисане и дпбрп пдмерене, да ли прпграм ппседује дпдатне квалитете) – 
максималнп 25 бпдпва; 

4) секција 4 – Метпдплпгија (ппдсекције: да ли су планиране активнпсти 
пдгпварајуће, практишне и дпследне циљевима и пшекиваним резултатима, кпликп је 
кпмпактан целпкупан план прпграма, да ли су ушещће партнера и оегпвп ангажпваое у 
реализацији прпграма дпбрп пдмерени, да ли је ушещће циљне групе и крајоих 
кприсника и оихпвп ангажпваое у реализацији прпграма дпбрп пдмеренп, да ли је 
план реализације прпграма дпбрп разрађен и извпдљив, да ли предлпг прпграма 
садржи индикатпре успещнпсти прпграма кпји се мпгу пбјективнп верификпвати) – 
максималнп 30 бпдпва; 

5) секција 5 – Одрживпст прпграма (ппдсекције: да ли ће активнпсти 
предвиђене прпгрампм имати кпнкретан утицај на циљне групе, да ли ће прпграм 
имати вищеструки утицај, да ли су пшекивани резултати прпграма пдрживи) –  
максималнп 15 бпдпва; 

6) секција 6 – Финансијски план и раципналнпст трпщкпва (ппдсекције: да 
ли је пднпс између прпцеоених трпщкпва и пшекиваних резултата задпвпљавајући, да 
ли је предлпжени трпщак неппхпдан за имплементацију прпграма) – максималнп 10 
бпдпва. 

Акп је укупан збир у секцији 2 нижи пд пцене „пдгпварајуће” (12 ппена), предлпг 
прпграма се искљушује из евалуаципнпг прпцеса. 

Акп је укупан збир у секцији 3, нижи пд пцене „дпбар” (15 ппена), прпграм се 
искљушује из евалуаципнпг прпцеса. 

Самп предлпзи прпграма кпји буду имали вище пд 50 бпдпва у секцијама 2–6 
биће узети у разматраое приликпм дпделе средстава. 
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Сматра се да сппртске прганизације са седищтем на теритприји ппщтине 
Гплубац кпје су пд ппсебнпг знашаја за ппщтину Гплубац у складу са шланпм 137. став 5. 
Закпна испуоавају у пптпунпсти критеријуме у вези са финансијским и пперативним 
капацитетпм из става 2. ташка 2) пвпг шлана. 

 
Члан 27. 

Ппступак пдпбраваоа прпграма кпји су примљени у предвиђенпм рпку врщи се 
у три фазе. 

У првпј фази врщи се административна (фпрмална) прпвера и пцена 
испуоенпсти услпва и критеријума у ппгледу нпсипца прпграма, фпрме предлпга 
прпграма и адекватнпсти предлпженпг прпграма, утврђених Закпнпм, пвим 
правилникпм и јавним ппзивпм када су у питаоу ппсебни прпграми.  

Прву фазу спрпвпди Кпмисија. 
У другпј фази врщи се вреднпваое квалитета прпграма према критеријумима 

утврђеним у Табели вреднпваоа из шл. 25. и 26. пвпг правилника, и утврђује предлпг 
Опщтинскпм већу за пдпбреое прпграма.  

Опщтинскп веће дпнпси у другпј фази пдлуку п пдбијаоу предлпга прпграма, на 
предлпг Кпмисије, укпликп је предлпг прпграма искљушен из евалуаципнпг прпцеса у 
складу са шланпм 25. ст. 3. и 4.  и шланпм 26. став 3. пвпг правилника. 

Другу фазу спрпвпди Кпмисија.  
О раду Кпмисије впди се записник, кпји пптписују председник и шланпви 

Кпмисије.  
Акп је предлпжени прпграм прпщап претхпдне две фазе, у трећпј фази дпнпси 

се кпнашна пдлука п пдпбраваоу прпграма и пдређеоу висине средстава за 
реализацију прпграма.  

У трећпј фази Опщтинскп веће пдлушује, на пснпву предлпга Кпмисије.  
Непптпуни предлпзи прпграма не враћају се ппднпсипцу предлпга. 
Технишку и административну ппмпћ Кпмисији пружају пвлащћена заппслена 

лица у Опщтинскпј управи. 
 

Члан 28. 
Вреднпваое квалитета прпграма спрпвпди се такп щтп сваки шлан Кпмисије 

врщи пцеоиваое дпстављених прпграма према табелама вреднпваоа, а укупан брпј 
бпдпва се утврђује на пснпву прпсешних пцена у пквиру ппјединих секција, акп пвим 
правилникпм није другашије пдређенп. 

Кпмисија мпже једнпгласнпм пдлукпм  пдлушити да се пцеоиваое према 
табелама вреднпваоа квалитета прпграма врщи гласаоем шланпва Кпмисије на 
седници Кпмисије. 

Вреднпваое прпграма врщи се на Обрасцу 10 кпји је шини саставни деп пвпг 
правилника. 

 
Члан 29. 

На пснпву изврщених вреднпваоа квалитета прпграма, Кпмисија утврђује 
прелиминарни предлпг за пдпбреое прпграма. 

Кпмисија сваки предлпг прпграма пбележава и следећим кпментарима: ,,Не 
захтева дпдатне прегпвпре” или ,,Захтева дпдатне прегпвпре”. Укпликп се 
прелиминарним предлпгпм за пдпбреое прпграма предвиђају маоа средства негп щтп 
су финансијским планпм предлпга прпграма предвиђена, прпграм се пбавезнп 
пзнашава кпментарпм „Захтева дпдатне прпгпвпре”. 
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У слушају кпментара да предлпг прпграма захтева дпдатне прегпвпре,  Кпмисија 
устанпвљава пквир за прегпвпре и впди прегпвпре, с тим да се тпкпм прегпвпра 
пбавезнп дефинище и кпје ће се прпграмске активнпсти реализпвати, укпликп 
прпграму треба да се пдпбре маоа средства пд пних утврђених бучетпм предлпга 
прпграма. 

Преднпст у прегпвприма даје се прпграмима кпји су према пцени Кпмисије 
бпљег квалитета. 

Резултат прегпвпра мпже бити ппзитиван и негативан. Ппзитиван исхпд 
прегпвпра не мпра да знаши аутпматскп пдпбраваое средстава. 

Накпн заврщених прегпвпра, Кпмисија утврђује кпнашни предлпг и дпставља га 
Опщтинскпм већу. 

Члан 30. 

Предлпг да се прпграм не прихвати и не пдпбре средства Кпмисија даје у 
следећим слушајевима, впдећи рашуна п укупнп распплпживим бучетским средствима 
за финансираое прпграма кпјима се задпвпљавају пптребе и интереси грађана у 
пбласти сппрта: 

 
1) прпграм није дпвпљнп релевантан са станпвищта пствариваоа циљева 

утврђених Наципналнпм стратегијпм развпја сппрта или Прпгрампм развпја сппрта у 
ппщтини Гплубац; 

2) други прпграми су припритетнији, у складу са шланпм 138. став 7. Закпна; 
3) финансијске и пперативне мпгућнпсти ппднпсипца прпграма нису дпвпљне; 
4) прпграм је лпщијег квалитета, пднпснп дпбип је маои брпј бпдпва тпкпм 

прпцене квалитета предлпга прпграма у пднпсу на пдабране предлпге прпграма; 
5) резултати прегпвпра нису имали ппзитиван исхпд. 
Непптпуни предлпзи прпграма се не враћају ппднпсипцу предлпга. 
 

 
Члан 31. 

Укпликп је предлпжени прпграм прпщап претхпдне две фазе, у трећпј фази 
дпнпси се кпнашна пдлука п пдпбраваоу или непдпбраваоу прпграма и пдређеоу 
висине средстава за реализацију прпграма.  

Одлуке у трећпј фази дпнпси Опщтинскп веће, на пснпву предлпга Кпмисије.  
Одпбраваое предлпжених прпграма и средстава пд стране Опщтинскпг већа 

заснива се на знашају реализације прпграма за задпвпљаваое пптреба и интереса 
грађана у пбласти сппрта, кпнзистентнпсти прпграма са циљевима Наципналне 
стратегије развпја сппрта и Прпграма развпја сппрта у ппщтини Гплубац, квалитету 
прпграма, пшекиваним резултатима реализације прпграма, пдрживпсти прпграма и 
раципналнпсти, рангу сппртских грана, рангу (категприји) сппртских прганизација и 
укупне суме предвиђене за финансираое прпграма у пдређенпј пбласти пптреба и 
интереса грађана у пбласти сппрта у ппщтини Гплубац. 

О пдпбреоу гпдищоих и ппсебних прпграма Опщтинскп веће пдлушује 
ппјединашним рещеоем. 

Рещеоа Опщтинскпг већа п пдпбреоу гпдищоег и ппсебнпг прпграма су 
кпнашна и прптив оих се мпже впдити управни сппр. Предмет управнпг сппра не мпже 
бити, у складу са Закпнпм, изнпс дпбијених средстава пп пснпву гпдищоих и ппсебних 
прпграма. 
 

Члан 32. 
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Са ппднпсипцем пдпбренпг прпграма, у складу са Закпнпм, председник 
ппщтине закљушује угпвпр п реализпваоу прпграма. 

Председник ппщтине закљушује са нпсипцем гпдищоег прпграма угпвпр за 
сваку пд пбласти  пптреба и интереса грађана из шлана 137. став 1. Закпна за кпју је 
ппднет предлпг прпграма. 

Акп се нпсилац пдпбренпг прпграма не пдазпве ппзиву за закљушеое угпвпра у 
рпку пд псам дана пд дана пријема ппзива, сагласнп Закпну, сматраће се да је пдустап 
пд предлпга прпграма. 

Акп су нпсипцу прпграма за реализацију пдпбренпг прпграма дпдељена маоа 
средства пд средстава наведених у финансијскпм плану прпграма, нпсилац прпграма је 
пбавезан да пре закљушеоа угпвпра п реализпваоу прпграма, усклади финансијски 
план прпграма и план реализације прпграмских активнпсти са висинпм дпдељених 
средстава и пдпбреним активнпстима на реализацији прпграма и да дпстави 
Опщтинскпм већу дппуну, пднпснп измену предлпженпг прпграма усаглащену са 
висинпм пдпбрених средстава. 

Опщтинскп веће мпже у тпку гпдине, у слушају да у бучету ппщтине ппстпје 
неппредељена средства предвиђена за финансираое прпграма из пбласти сппрта, на 
предлпг Кпмисије из шлана 22. пвпг правилника, ппвећати изнпс дпдељених средстава 
прпграмима кпјим се реализују пптребе и интереси грађана у пбласти сппрта из шлана 
137. став 1. Закпна,  на пснпву ппднетпг предлпга прпграма  или пдпбрити прпграме и 
дпделити средства ппднетим предлпзима прпграма кпји нису били пдпбрени, с тим да 
се на тај нашин једнпј прганизацији у пбласти сппрта не мпже пдпбрити вище пд 20% 
средстава пд укупне суме средстава бучета ппщтине Гплубац предвиђених за 
финансираое прпграма из пбласти сппрта. 

 У слушају из предхпднпг става пвпг шлана са нпсипцем пдпбренпг прпграма  
председник ппщтине закљушује Анекс угпвпра, пднпснп угпвпр п реализпваоу 
прпграма. 

Пре закљушеоа  Анекса угпвпра п реализпваоу прпграма, нпсилац прпграма је 
пбавезан да усклади финансијски план прпграма и план реализације прпграмских 
активнпсти са висинпм накнаднп дпдељених средстава и пдпбреним активнпстима на 
реализацији прпграма и да дпстави Опщтинскпм већу дппуну, пднпснп измену 
предлпженпг прпграма усаглащену са висинпм накнаднп дпдељених средстава. 

Угпвпр п реализпваоу прпграма кпјим се пстварују пптребе и интереси грађана 
у пбласти сппрта у ппщтини Гплубац закљушен супрптнп пдредбама Закпна и пвпг 
правилника нищтав је, у складу са шланпм 138. став 9. Закпна. 

Члан 33. 
Одпбрени изнпс средстава за реализацију прпграма пренпси се прганизацији 

кпја реализује прпграм у складу са угпвпрпм и пдпбреним квптама бучета ппщтине 
Гплубац. 

 
V. ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПГРАМА 

 
Члан 34. 

Нпсипци пдпбрених прпграма пбавезни су да Опщтинскпм већу, на оегпв 
захтев, кап и у рпку кпји је предвиђен пвим правилникпм и угпвпрпм п реализпваоу 
прпграма, а најмаое једнпм гпдищое, дпставе извещтај са пптребнпм дпкументацијпм 
п пствариваоу прпграма или делпва прпграма и кприщћеоу средстава бучета ппщтине 
Гплубац. 
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Перипдишни извещтај се ппднпси у рпку пд 15 дана пп истеку свакпг квартала у 
тпку реализације прпграма, на Обрасцу 9, кпји шини саставни деп пвпг правилника, акп 
пвим правилникпм није другашије пдређенп.  

Председник ппщтине мпже затражити да се уз перипдишни извещтај дпстави и 
целпкупна дпкументација везана за изврщена плаћаоа (извпди, рашуни и др.). 

Наредна авансна уплата бучетских средстава неће се уплаћивати пним 
нпсипцима прпграма кпји не дпставе перипдишни извещтај. 

Извещтај п реализацији гпдищоег прпграма садржи извещтај пп свакпј 
прпграмскпј целини и пп свакпј пбласти пптреба и интереса грађана у пбласти сппрта 
из шлана 137. став 1. Закпна у кпјпј се прпграм реализује. 

Нпсипци пдпбренпг прпграма у заврщнпм извещтају п реализацији прпграма 
врще и прпцену ппстигнутих резултата са станпвищта ппстављених циљева 
(сампевалуација). 

Опщтинскп веће мпже пбуставити даље финансираое прпграма, пднпснп 
једнпстранп раскинути угпвпр п реализпваоу прпграма акп нпсилац пдпбренпг 
прпграма не дпстави извещтај у рпку предвиђенпм угпвпрпм. 

Нпсилац прпграма је у пбавези да у рпку пд 15 дана пд заврщетка реализације 
прпграма дпстави Опщтинскпм већу заврщни (кпнашни) извещтај п реализацији 
прпграма, са фптпкппијама кпмплетне дпкументације п утрпщку средстава, пзнашене 
на нашин кпји је дпвпди у везу са пдређенпм врстпм трпщкпва из финансијскпг плана 
прпграма, пверене сппственим пешатпм. 

Уз заврщни извещтај п реализацији прпграма кпме је пдпбренп вище пд два 
милипна динара ппднпси се и извещтај ревизпра (ревизија испуоеоа угпвпрних 
пбавеза). 

Извещтај из става 8. пвпг шлана ппднпси се на Обрасцу 7, кпји је пдщтампан уз 
пвај правилник и шини оегпв саставни деп. 

Извещтај п реализацији прпграма изградое/ппремаоа/пдржаваоа сппртских 
пбјеката ппднпси се на Обрасцу 8, кпји шини саставни деп пвпг правилника. 

Опщтинскп веће разматра самп пне извещтаје п реализацији прпграма кпји су 
ппднети на прпписанпм пбрасцу. 

У извещтај из става 1. пвпг шлана унпсе се пдгпварајући ппдаци п лишнпсти из 
шлана 5. став 10. Закпна лица кпја су ушествпвала у реализацији прпграма. 

Дпкументација кпја се ппднпси уз перипдишни или заврщни извещтај мпра да 
упућује на ставку (деп) извещтаја на кпји се пднпси, пднпснп дпкументација кпја се 
пднпси на утрпщак средстава мпра да упућује на кпнкретни трпщак из финансијскпг 
плана прпграма. 

Дпкументација кпја се ппднпси уз перипдишни или заврщни извещтај а пднпси се 
на утрпщак средстава ппднпси се у целпсти, нумеришки се пзнашава и у прилпгу се ређа 
узлазним редпследпм. 

 
Члан 35. 

Опщтинскп веће врщи пп заврщетку прпграма  анализу реализације прпграма и 
ппстизаоа планираних ефеката, с циљем да се утврди: да ли је прпграм спрпведен 
ефикаснп и ефективнп у пднпсу на ппстављене индикатпре; да ли су ппстављени 
циљеви били релевантни; да ли су ппстигнути пшекивани резултати; да ли је пстварен 
пшекивани утицај; да ли су пстварени утицаји у складу са утрпщкпм средстава; да ли је 
пбезбеђена пдрживпст. 

Опщтинскп веће мпже ангажпвати и пдгпварајуће струшоаке за сппљну 
евалуацију реализације пдпбрених прпграма. 
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Сппртски савез ппщтине Гплубац, кап пвлащћени предлагаш гпдищоих 
прпграма,  дужан је да, у складу са Закпнпм и свпјим статутпм, прати реализацију 
пдпбрених прпграма и да на крају реализације прпграма ппднпси извещтај 
Опщтинскпм већу п пствариваоу циљева и ефеката прпграма, а акп се упше пзбиљни 
прпблеми и недпстаци у реализацији прпграма, и пре тпга. 

Организације у пбласти сппрта, нпсипци гпдищоих прпграма,  пбавезни су да 
Сппртскпм савезу ппщтине Гплубац, кап предлагашу прпграма, пруже све пптребне 
инфпрмације и пмпгуће увид у сва дпкумента и све активнпсти везане за реализацију 
прпграма, кап и да им дпстављају у истп време када и Опщтинскпм већу примерак 
извещтаја п реализацији прпграма. 
 

Члан 36. 
Нпсипци прпграма кпји не утрпще пдпбрена бучетска средства пп некпј пд 

авансних уплата, дужни су да у перипдишнпм извещтају пбразлпже разлпге збпг кпјих 
та средства нису утрпщена, и да траже пдпбреое да се та средства пренесу у наредни 
перипд, уз ппднпщеое дпказа да се средства налазе на оихпвпм рашуну. 

Нпсилац прпграма је пбавезан да пп ппднпщеоу заврщнпг извещтаја изврщи 
ппвраћај неутрпщених средстава на крају гпдине у бучет ппщтине Гплубац.  

Изузетнп, Опщтинскп веће мпже, укпликп пбјективне пптребе и пкплнпсти тп 
захтевају, да пдпбри да се неутрпщена средства на гпдищоем нивпу кпристе кап 
авансне уплате за реализацију активнпсти из пдпбренпг гпдищоег прпграма за 
наредну гпдину, за исте намене, с тим да се, пп истпм пснпву, не захтевају дпдатна 
средства за прпграм у текућпј гпдини и впдећи рашуна да су авансне уплате нужне за 
несметану реализацију прпграма, кап и да не угрпжавају пснпвни циљ прпграма и не 
нарущавају наменскп кприщћеое средстава. 
 
 

Члан 37. 
Нпсипци пдпбренпг прпграма у рпку пд 15 дана пд дана усвајаоа заврщнпг 

извещтаја п реализацији прпграма шине дпступним јавнпсти извещтај п свпм раду и п 
пбиму и нашину стицаоа и кприщћеоа средстава и тај извещтај дпстављају 
Опщтинскпм већу. 

Извещтај из става 1. пвпг шлана пбјављује се и на интернет сајту нпсипца 
прпграма и мпра бити дпступан јавнпсти тпкпм целе гпдине. 

На свим дпкументима и медијским прпмпцијама везаним за реализпваое 
прпграма кпјима се пстварују пптребе и интереси грађана у пбласти сппрта мпра бити 
истакнутп да се прпграм финансира средствима из бучета ппщтине Гплубац. 

 
 
 

VI. КПНТРПЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПДПБРЕНИХ ПРПГРАМА 
 

Члан 38. 
Нпсилац прпграма впди све пптребне евиденције кпје пмпгућавају пвлащћеним 

лицима ппщтине Гплубац спрпвпђеое кпнтрпле реализпваоа прпграма и утрпщка 
средстава. 

Нпсилац пдпбренпг прпграма дужан је да шува евиденцију, пднпснп 
дпкументацију кпја се пднпси на реализпваое тпг прпграма десет гпдина пд дана када 
је тај прпграм заврщен, акп закпнпм није друкшије пдређенп. 
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Нпсилац прпграма је у пбавези да пвлащћеним лицима ппщтине Гплубац 
пмпгући увид у целпкупну дпкументацију и сва места везана за реализацију угпвпренпг 
прпграма, и у ппступку кпнтрпле пружи им сва пптребна пбавещтеоа. 

Нпсилац прпграма је у пбавези да пмпгући пвлащћеним лицима ппщтине 
Гплубац увид у ппдатке кпје впде трећа лица, а у вези су са кприщћеоем пдпбрених 
средстава и реализацијпм прпграма. 
 

Члан 39. 
Нпсилац пдпбренпг прпграма кпме су пренета средства дужан је да наменски 

кпристи средства дпбијена из бучета ппщтине Гплубац. 
Средства дпбијена из бучета ппщтине Гплубац за реализпваое прпграма кпјима 

се задпвпљавају пптребе и интереси грађана у пбласти сппрта мпрају се вратити, у 
целпсти или делимишнп, давапцу средстава, заједнп са затезнпм каматпм пд мпмента 
пријема, у слушајевима утврђеним у шлану 133. ст. 1–3. Закпна. 

Нпсилац пдпбренпг прпграма пбавезан је да набавку дпбара, услуга или радпва 
у пквиру пдпбрених средстава врщи у складу са закпнпм кпјим се уређују јавне 
набавке. 

Реализпвани трпщкпви су прихватљиви, акп већ нису финансирани из других 
јавних прихпда, да су регистрпвани крпз пдгпварајућу коигпвпдствену дпкументацију, 
да се мпгу ппткрепити пригиналнпм дпкументацијпм са јаснп наведеним датумпм и 
изнпспм и да се слажу са максималним вреднпстима пдпбрених трпщкпва у 
финансијскпм плану прпграма. 

 
Члан 40. 

Измене у ппгледу пдпбрених средстава за реализацију прпграма, мпгу се 
изврщити акп се:  

1) не угрпжава пснпвни циљ прпграма;  
2) средства кпмпензују у пквиру пдређене врсте трпщка, кап и између разлишитих 

врста трпщкпва, пбраћајући пажоу на тп да варијација не сме да прелази 10% пд 
првпбитнп пдпбрене суме нпвца у пквиру сваке врсте трпщка.  

У слушајевима из става 1. пвпг шлана, нпсилац прпграма мпже да тпкпм 
реализације прпграма изврщи измену финансијскпг плана прпграма и да п тпме 
пбавести Опщтинскп веће.  

У свим другим слушајевима мпра да се унапред ппднесе писани захтев 
Опщтинскпм већу за пдпбреое пдступаоа, уз дпдатнп пбјащоеое, с тим да се такав 
захтев мпже ппднети дп 1. децембра у гпдини када се реализује прпграм, када су у 
питаоу гпдищои прпграми, а за ппсебне прпграме у тпку реализације прпграма или 
пре утврђенпг крајоег рпка за реализацију прпграма. 

 
Члан 41. 

Финансираое реализације прпграма мпже се пбуставити акп нпсилац прпграма: 
1) на захтев пвлащћенпг лица ппщтине Гплубац, кап и у рпкпвима утврђеним 

угпвпрпм п реализпваоу прпграма, није дпставип извещтај са пптребнпм кпмплетнпм 
дпкументацијпм п пствариваоу прпграма или делпва прпграма и кприщћеоу средстава 
бучета ппщтине/града;  

2) упптребљава средства ненаменски, у пптпунпсти или делимишнп; 
3) не ппщтује динамику реализпваоа прпграма или се не придржава 

прпписаних или угпвпрених мера кпје су утврђене у циљу пбезбеђеоа реализације 
прпграма; 
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4) престане да испуоава услпве кпји су на пснпву Закпна и пвпг правилника 
пптребни за пдпбреое прпграма; 

5) спреши или пнемпгући спрпвпђеое прпписаних, пднпснп угпвпрених 
кпнтрплних мера; 

6) не дпстави Сппртскпм савезу ппщтине Гплубац, кап пвлащћенпм 
предлагашу гпдищоих прпграма, пптребне инфпрмације, пднпснп не пмпгући увид у 
дпкумента и активнпсти везане за реализацију гпдищоег прпграма; 

7) у другим слушајевима пшигледнп не мпже да реализује прпграм у битнпм 
делу какп је планиранп. 

Нпсилац неће пдгпварати за кащоеоа или неизврщаваое пбавеза предвиђених 
угпвпрпм п реализацији прпграма, када дп неизврщеоа дпђе услед елементарних 
неппгпда, налпга државних пргана, и других пкплнпсти кпје су изван реалне кпнтрпле и 
нису ппследица грещке или немара нпсипца прпграма. 

 
 

Члан 42. 
Председник ппщтине ставља на увид јавнпсти, у складу са закпнпм: извещтај п 

ппднетим предлпзима прпграма са траженим изнпспм средстава, извещтај п 
пдпбреним прпграмима са изнпспм пдпбрених средстава, гпдищои извещтај п 
реализпваоу свих пдпбрених прпграма за задпвпљаваое пптреба и интереса грађана у 
сппрту. 

Извещтаји из става 1. пвпг шлана пбавезнп се пбјављују на интернет страници 
ппщтине Гплубац. 
 

Члан 43. 
У складу са Закпнпм, Опщтинскп веће врщи, пп заврщетку пдпбренпг прпграма, 

анализу реализације прпграма и ппстизаоа планираних ефеката и, у слушају да пцени 
да планирани ефекти нису ппстигнути у битнпм делу прппустпм нпсипца прпграма, 
затражиће пд нпсипца прпграма да пдржи скупщтину, пднпснп пдгпварајући прган, у 
рпку пд 60 дана ради утврђеоа пдгпвпрнпсти лица кпја су реализпвала прпграм и лица 
кпја су ушествпвала у дпнпщеоу пдлука кпје су дпвеле дп неппстизаоа планираних 
ефеката прпграма.  

Нпсилац прпграма је дужан да пбавести Опщтинскп веће п датуму пдржаваоа 
скупщтине и пдлукама кпје су дпнете у ппгледу утврђиваоа пдгпвпрнпсти, у складу са 
ставпм 1. пвпг шлана. 

 
VII. КРИТЕРИЈУМИ ПДПБРАВАОА И КПНТРПЛЕ ПРПГРАМА ИЗГРАДОЕ, ПДРЖАВАОА И 

ППРЕМАОА СППРТСКИХ ПБЈЕКАТА 
 

Члан 44. 
У ппступку пдпбраваоа прпграма, пднпснп прпјеката изградое, ппремаоа и 

пдржаваоа сппртских пбјеката, ппред критеријума утврђених у шлану 8. пвпг 
правилника, цени се испуоенпст следећих критеријума: 

1) да за планиране активнпсти ппстпји пптребна дпкументација, у складу са 
закпнпм кпјим се уређује планираое и изградоа пбјеката; 

2) да је пбезбеђена лпкација за изградоу сппртскпг пбјекта; 
3) да сппртски пбјекат испуоава услпве прпписане актпм кпјим су уређени 

услпви за пбављаое сппртских делатнпсти, у складу са Закпнпм;  
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4) да је сппртски пбјекат категприсан у складу са наципналнпм 
категпризацијпм сппртских пбјеката; 

5) да је сппртски пбјекат уписан у матишну евиденцију сппртских пбјеката, у 
складу са Закпнпм; 

6) да је у питаоу капиталнп пдржаваое сппртскпг пбјекта (рекпнструкција, 
дпградоа, адаптација и санација); 

7) да су радпви на изградои и капиталнпм пдржаваоу сппртских пбјеката 
предвиђени пдгпварајућпм планскпм дпкументацијпм; 

8) да је премер и предрашун радпва на изградои, пднпснп пдржаваоу 
сппртскпг пбјекта урађен и пверен пд стране струшнпг лица;  

9) да је земљищте на кпјем се планира изградоа нпвпг сппртскпг пбјекта у 
јавнпј свпјини; 

10) да је сппртски пбјекат у јавнпј свпјини (у целини или делимишнп); 
11) да нпсилац прпграма из сппствених средстава снпси трпщкпве 

припремних радпва, израде технишке дпкументације, ангажпваоа струшнпг надзпра, 
технишкпг пријема, укоижбе; 

12) да се изградоа и пдржаваое и ппремаое сппртскпг пбјекта у пквирима 
јавнп-приватнпг партнерства врщи ппд услпвима и на нашин утврђен закпнпм кпјим је 
уређенп јавнп-приватнп партнерствп; 

13) да се угпвпрпм  регулищу сва свпјинска и импвинска питаоа у вези са 
изградопм и пдржаваоем сппртскпг пбјекта, у складу са закпнпм кпјим је уређена 
јавна свпјина и другим закпнима. 

Члан 45. 
Власник, пднпснп кприсник земљищта или сппртскпг пбјекта ппднпси предлпг 

прпјекта изградое, ппремаоа  и пдржаваоа сппртскпг пбјекта уз сагласнпст власника 
земљищта, пднпснп сппртскпг пбјекта.  

Предлпг прпјекта изградое и капиталнпг пдржаваоа  сппртскпг пбјекта мпгу 
заједнишки да ппднесе вище пвлащћених ппднпсилаца, у слушају сусвпјине на 
земљищту или пбјекту. 

Опремаое сппртскпг пбјекта ппдразумева ппрему кпја се уграђује у сппртски 
пбјекат и са оим шини функципналну технишкп-технплпщку целину. 

Одржаваое сппртскпг пбјекта ппдразумева капиталнп пдржаваое у смислу 
извпђеоа радпва на рекпнструкцији, дпградои, адаптацији и санацији сппртских 
пбјеката. 

Предлпг гпдищоег прпјекта (прпграма) изградое, ппремаоа  и пдржаваоа 
сппртскпг пбјекта шине ппјединашни прпјекти, кпји се, у складу са садржајем, групищу у 
ппсебне прпграме:  

1) изградоа сппртских и рекреативних пбјеката; 
2) капиталнп пдржаваое сппртских и рекреативних пбјеката; 
3) изградоа сппртских пбјеката за пптребе пбразпваоа; 
4) капиталнп пдржаваое сппртских пбјеката за пптребе пбразпваоа; 
5) изградоа и прилагпђаваое сппртских пбјеката за лица са ппсебним 

пптребама и инвалидитетпм. 
 

Члан 46. 
Уз прпјекат изградое и пдржаваоа сппртскпг пбјекта мпра бити прилпжена 

дпкументација кпјпм се дпказује испуоенпст прпписаних услпва и критеријума према 
закпну кпјим се уређује пбласт планираоа и изградое, кап и дпкументација п 
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спрпвпђеоу прпграма (предрашун радпва; власнишки лист за земљищте и пбјекат; 
угпвпр п заједнишкпм улагаоу; лпкацијски услпви или лпкацијска дпзвпла за кпју је 
захтев ппднет дп 17.12.2014. гпдине и кпја је издата у складу са раније важећим 
Закпнпм п планираоу и изградои, грађевинска дпзвпла или рещеое кпјим се 
пдпбрава извпђеое радпва на адаптацији или санацији сппртскпг пбјекта; главни 
прпјекат према закпну кпјим се уређује пбласт планираоа и изградое; пкпншана или 
ппследоа привремена ситуацију за изврщене радпве и извещтај надзпрнпг пргана – 
кпд фазне изградое; други дпкази). 
 

Члан 47. 
Гпдищои прпјекат изградое и инвестиципнпг пдржаваоа сппртских пбјеката 

изврщава се према динамици утврђенпј прпграмским календарпм у складу са Закпнпм. 
 

Члан 48. 
Нпсилац прпјекта пбразује, накпн пбавещтеоа п пдпбреоу прпграма, тим за 

спрпвпђеое прпграма и пдређује рукпвпдипца и оегпве шланпве. 
Нпсилац прпјекта, пп изврщенпм технишкпм прегледу и изврщенпј записнишкпј 

примппредаји и кпнашнпм пбрашуну изведених радпва, дужан је да пбезбеди 
упптребну дпзвплу. 
 

VIII. ППСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ПДПБРАВАОА И ФИНАНСИРАОА ПРПГРАМА 
СТИПЕНДИРАОА ЗА СППРТСКП УСАВРШАВАОЕ КАТЕГПРИСАНИХ СППРТИСТА 

 
Члан 49. 

Финансираое прпграма стипендираоа за сппртскп усаврщаваое категприсаних 
сппртиста, ппсебнп перспективних сппртиста, врщи се у складу са следећим 
критеријумима: 

1) да је у питаоу сппртиста аматер, у складу са Закпнпм и сппртским 
правилима; 

2) да је сппртиста држављанин Републике Србије; 
3) да је сппртиста у текућпј гпдини рангиран у складу са шланпм 140. став 2. 

Закпна; 
4) да га оегпва сппртска прганизација предлпжи за дпбијаое стипендије; 
5) да се у текућпј гпдини бави сппртским активнпстима у сппртским 

прганизацијама у ппщтини Гплубац; 
6) да испуоава пбавезе према наципналнпј сппртскпј репрезентацији у кпју 

је ппзван;  
7) да у текућпј гпдини има статус ушеника и да је у претхпднпј щкплскпј 

гпдини пстварип минималнп врлпдпбар успех – за сппртисте узраста пд 15 дп 19 
гпдина; 

8) да му је утврђена здравствена сппспбнпст за пбављаое сппртских 
активнпсти у складу са Закпнпм; 

9) да ппщтује антидппинг правила прпписана Закпнпм п спрешаваоу 
дппинга у сппрту; 

10) да је оегпвп ппнащаое на сппртским теренима и изван оих у складу са 
сппртским духпм и фер плејпм. 

Правп на стипендију престаје сппртисти престанкпм испуоаваоа услпва из става 
1. пвпг шлана, на пснпву пдлуке Опщтинскпг већа. 
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Опщтинскп веће ппсебнпм пдлукпм утврђује максимални брпј стипендија кпје 
мпгу дпбити сппртисти за сппртскп усаврщаваое исте сппртске прганизације, у 
зависнпсти пд ранга сппрта утврђенпг Наципналнпм категпризацијпм сппртпва, и 
висину месешнпг изнпса стипендија у зависнпсти пд категприје сппртисте (заслужни 
сппртиста, сппртиста међунарпднпг разреда, сппртиста наципналнпг разреда, 
перспективни сппртиста, други категприсани сппртиста). 

Са сппртистпм кпме је пдлукпм Опщтинскпг већа дпдељена стипендија за 
сппртскп усаврщаваое председник ппщтине закљушује угпвпр п пдпбраваоу 
стипендије, на пснпву кпга се сппртисти месешнп исплаћује стипендија и кпји пбавезнп 
садржи ппдатке п нпвшанпм изнпсу месешне стипендије, рпкпвима исплате, рпку 
важеоа угпвпра и правима и пбавезама сппртисте. 

 
IX. ППСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ПДПБРАВАОА И ФИНАНСИРАОА ПРПГРАМА ПРИЗНАОА 

И НАГРАДЕ ЗА ППСТИГНУТЕ СППРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И ДППРИНПС РАЗВПЈУ СППРТА 
 

Члан 50. 
Гпдищое сппртскп признаое ппщтине Гплубац дпдељује се у виду ппвеље и 

нпвшане награде за: 
1) псвпјену медаљу на великим међунарпдним сппртским такмишеоима; 
2) псвпјенп наципналнп, регипналнп или еврппскп клупскп првенствп; 
3) дугпгпдищои изузетан дппринпс развпју сппрта у ппщтини Гплубац или 

Републици Србији. 
Гпдищое сппртскп признаое из става 1. пвпг шлана мпже се дпделити сппртскпј 

прганизацији, сппртисти или сппртскпм струшоаку. 
Опщтинскп веће утврђује висину нпвшане награде из става 1. пвпг шлана. 
Опщтинскп веће утврђује изглед ппвеље из става 1. пвпг шлана. 
У слушају да сппртска прганизација или сппртиста, пднпснп сппртски струшоак у 

истпј гпдини пствари вище сппртских резултата кпји представљају пснпв за дпбијаое 
признаоа и награде из става 1. пвпг шлана, мпже се пдпбрити самп једнп признаое и 
нпвшана награда за најбпљи (највреднији) сппртски резултат пстварен у претхпднпј 
гпдини. 

Са сппртскпм прганизацијпм, сппртским струшоакпм или сппртистпм  из става 2. 
пвпг шлана председник ппщтине закљушује, на пснпву пдлуке Опщтинскпг већа п 
дпдели сппртскпг признаоа, угпвпр п дпдели нпвшане награде. 

 
 

X. ППСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ПДПБРАВАОА И ФИНАНСИРАОА ПРПГРАМА 
ПДПБРАВАОА КПРИШЋЕОА СППРТСКИХ ПБЈЕКАТА У СВПЈИНИ ППШТИНЕ ГПЛУБАЦ 

Члан 51. 
У циљу раципналнпг и наменскпг кприщћеоа сппртских сала и сппртских 

пбјеката у државнпј свпјини шији је кприсник ппщтина Гплубац, пднпснп кпји су у јавнпј 
свпјини ппщтине Гплубац, сппртским прганизацијама се мпже пдпбрити оихпвп 
бесплатнп кприщћеое за сппртске активнпсти, пднпснп дпделити бесплатни термини 
за тренираое и пбављаое других сппртских активнпсти акп су ппред ппщтих услпва и 
критеријума утврђених пвим правилникпм испуоени и следећи услпви: 

1) да су све сппртске активнпсти кпје се у сппртскпм пбјекту пбављају бесплатне 
за све сппртисте ушеснике у реализацији прпграма; 

2) да је претежни деп сппртских активнпсти тренираоа везан за рад са децпм и 
младим. 
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Опщтинскп веће утврђује укупан брпј слпбпдних бесплатних термина (у сатима) 
пп ппјединим сппртским пбјектима, и п финансираоу тих термина закљушује угпвпр са 
прганизацијпм у пбласти сппрта кпја управља сппртским пбјектима из става 1. пвпг 
шлана. 

Сппртска прганизација из става 1. пвпг шлана пбавезна је да сале и сппртске 
пбјекте у кпјима пбавља сппртске активнпсти кпристи у складу са закпнпм, пратећим 
ппдзакпнским актима, сппртским правилима и угпвпрпм п реализацији прпграма. 
 
 

XI. ППСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ПДПБРАВАОА И ФИНАНСИРАОА ГПДИШОИХ 
ПРПГРАМА ПРГАНИЗАЦИЈА У ПБЛАСТИ СППРТА КПЈЕ СУ ПД ППСЕБНПГ ЗНАЧАЈА ЗА 
ППШТИНУ ГПЛУБАЦ 

 
Члан 52. 

Гпдищои прпграм из шлана 137. став 1. ташка 8) Закпна мпже се пдпбрити самп 
прганизацији у пбласти сппрта кпја ппред ппщтих услпва и критеријума утврђених пвим 
правилникпм испуоава и услпв да је пдлукпм Опщтинскпг  већа утврђена кап 
прганизација у пбласти сппрта пд ппсебнпг знашаја за ппщтину Гплубац у складу са ст. 
2–7. пвпг шлана. 

Опщтинскп веће свпјпм пдлукпм, на предлпг председника ппщтине, утврђује 
прганизације у пбласти сппрта на теритприји ппщтине Гплубац пд ппсебнпг знашаја за 
ппщтину Гплубац. 

Сппртски савез ппщтине Гплубац је кап надлежни теритпријални сппртски савез 
теритпријални сппртски савез пд ппсебнпг знашаја за ппщтину. 

Опщтинскп веће пдлуку из става 2. пвпг шлана дпнпси, у складу са шланпм 137. 
став 1. ташка 8) Закпна, у зависнпсти пд тпга каква је унутращоа прганизпванпст 
прганизације, кпји је ранг сппртске гране према Наципналнпј категпризацији сппртпва, 
кплики је брпј ушлаоених прганизација и сппртиста, каква је сппртска традиција и 
сппртски резултати прганизације, у кпјпј мери се унапређује струшни рад, у кпм рангу 
такмишеоа прганизација ушествује, брпј екипа прганизације кпје се такмише у пквиру 
надлежнпг наципналнпг гранскпг сппртскпг савеза (и мущкарци и жене, у свим 
категпријама), шланства у надлежнпм наципналнпм сппртскпм савезу, испуоенпсти 
услпва за пбављаое сппртских активнпсти и делатнпсти у складу са Закпнпм, у кпјпј 
мери се ппвећава пбухват бављеоа грађана сппртпм, ппседпваое сппртских пбјеката, 
кап и према тпме у кпјпј мери се делатнпст прганизације уклапа у припритете утврђене 
Прпгрампм развпја сппрта у ппщтини Гплубац. 

Предлпг да се пдређена прганизација у пбласти сппрта утврди за прганизацију 
пд ппсебнпг знашаја за ппщтину Гплубац мпже дати свака прганизација у пбласти 
сппрта са теритприје ппщтине Гплубац, уз ппднпщеое дпкументације кпјпм се дпказује 
испуоенпст критеријума из става 4. пвпг шлана. 

При дпнпщеоу пдлуке из става 2. пвпг шлана Опщтинскп веће впди рашуна и п 
тпме у кпјпј мери су активнпсти прганизације у пбласти сппрта пд знашаја за 
реализацију Наципналне стратегије развпја сппрта и Прпграма развпја сппрта у 
ппщтини Гплубац.  

Опщтинскп веће пре дпнпщеоа пдлуке из става 2. пвпг шлана мпже прибавити 
мищљеое Сппртскпг савеза ппщтине Гплубац. 

Опщтинскп веће дпнпси пдлуку да пдређенпј прганизацији престаје статус 
прганизације у пбласти сппрта кпја је пд ппсебнпг знашаја за ппщтину Гплубац када 
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прганизација престане да испуоава критеријуме из става 4. пвпг шлана на пснпву кпјих 
је стекла тај статус. 
 
 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 53. 
  Ступаоем на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п пдбраваоу и 
финансираоу прпграма кпјим се задпвпљавају пптребе и интереси грађана у пбласти сппрта у 
ппщтини Гплубац бр.66-3/2017 пд 03.03.2017. гпдине. 
 

Члан 54. 
Овај правилник ступа на снагу нареднпг дана пд дана дпнпщеоа и има се 

пбјавити у ''Службенпм гласнику Опщтине Гплубац''. 
 

 
СКУПШТИНА ППШТИНЕ ГПЛУБАЦ 

 
 

 
Брпј: 400-17/2019 
  

   Председник Скупщтине 
                                                                                                                            Зпран Ћиркпвић с.р. 

 
 
 
 
 


