На основу члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број
24/11 и 99/11-други закони), члана 19. Одлуке о о обезбеђивању средстава за
остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број 32/14) и члана 63. став 1. тачка 2. Статута
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст),
Градско веће града Краљева на седници одржаној

2015. године доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
КРАЉЕВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И
ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА
I ОПШТА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују начин и поступак доделе средстава из
буџета града Краљева (у даљем тексту: Град) за реализацију годишњих и посебних
програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта,
односно одобрење годишњих и посебних програма, закључење уговора,
извештавање, начин јавног објављивања података о предложеним и одобреним
годишњим и посебним програмима за финансирање, као и реализацији редовних
годишњих програма, контрола реализације одобрених годишњих и посебних
програма и друга питања којима се ближе уређује поступак одобравања годишњих и
посебних програма и доделе средстава из буџета Града.

II НАЧИН И ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И
ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА
Члан 2.
На основу годишњих програма којима се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта, средства буџета Града обезбеђују се за:
1) обезбеђивање услова за припрему, учешће и остваривање врхунских
спортских резултата спортиста на олимпијским играма, параолимпијским играма и
другим великим међународним спортским такмичењима;
2) активности територијалног спортског савеза, преко кога се остварује општи
интерес у области спорта, укључујући и унапређење заштите здравља спортиста,
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унапређење стручног рада и стручног оспособљавања у спорту;
3) изградњу, опремање и одржавање спортских објеката који су од посебног
значаја за развој спорта на подручју Града, водећи рачуна о месној покривености;
4) доделу стипендија за спортско усавршавање врхунских спортиста аматера
и новчану помоћ врхунским спортистима са посебним заслугама;
5) доделу националних признања и награда за посебан допринос развоју и
афирмацији спорта;
6) активности спортских кампова за перспективне спортисте, који су од
посебног значаја за Град;
7) организацију општинских, међуопштинских, регионалних и националних
спортских такмичења од значаја за Град, међудржавна и међународна спортска
сарадња;
8) обезбеђивање услова за организовање и одржавање школских и
студентских спортских такмичења на нивоу Града.
Члан 3.
Спортском удружењу, клубу и организацији (у даљем тексту: носилац
програма) могу да се доделе средства из буџета Града, на основу поднетог
предлога годишњег програма, под условом да:
је уписано у регистар код надлежног органа,
послује на недобитној основи,
има седиште и своју активност реализује на територији Града,
није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном
обављања делатности,
нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према
организацијама социјалног осигурања,
није у последње две године правноснажном одлуком кажњено за
прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу,
је директно одговорно за припрему и извођење програма,
је претходно обављало делатност најмање годину дана,
је са успехом реализовало одобрени програм претходне године,
ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом
предвиђене квалификације за рад у спорту и
има обезбеђен простор за реализацију програма.
Члан 4.
Годишњи програм се извршава у складу са Програмским календаром
утврђеним Законом, према следећој динамици:
01. јун – носиоци програма достављају предлоге својих годишњих
програма Спортском центру „Ибар“ Краљево,
01. јул – градоначелник образује Стручну комисију за избор програма и
пројеката која анализира и оцењује поднете предлоге годишњих програма,
15. јул – Градско веће града Краљева (у даљем тексту: Градско веће),
на предлог Стручне комисије, утврђује обједињени предлог годишњих
програма реализације општег интереса у области спорта за наредну буџетску

годину,
30. децембар – Градско веће ревидира предлоге годишњих програма и
усклађује их са средствима утврђеним Одлуком о буџету града Краљева за наредну
годину и обавештава носиоце програма о висини одобрених средстава по
програмима и пројектима.
Рокови из става 1. овог члана представљају крајњи рок у Програмском
календару.
Члан 5.
Анализу и оцену поднетих предлога годишњих програма врши Стручна
комисија за избор годишњих програма (у даљем тексту: Комисија за избор
годишњих програма).
Члан 6.
Анализа и оцена поднетих предлога годишњих програма врши се на основу
општих и посебних критеријума.
Члан 7.
Општи критеријуми на основу којих Комисија из члана 5. овог правилника
врши анализу и оцену поднетих предлога годишњих програма су:
утицај годишњег програма на развој, афирмацију и унапређење спорта у
Граду и
сразмера између могуће реализације циљева програма и трошкова
његове реализације.
Члан 8.
Посебни критеријуми на основу којих Комисија из члана 5. овог Правилника
врши оцену поднетих предлога годишњих програма дати су у Правилнику о
категоризацији спортских удружења, клубова и организација града Краљева и он је
саставни део овог Правилника.
Члан 9.
Након извршене анализе и оцене поднетих предлога годишњих програма
Комисија за избор годишњих програма сачињава образложен предлог годишњих
програма у области спорта на територији Града за наредну буџетску годину који
могу да се финансирају из буџета Града и предлаже износ средстава за сваки
појединачни програм.
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Члан 10.
Образложен предлог годишњих програма у области спорта из члана 9. овог
правилника објављује се на званичном сајту Града www. kraljevo.org.
Члан 11.
Градско веће, на предлог Комисије за избор годишњих програма у области
спорта, доноси решење о одобрењу годишњих програма у области спорта на
територији Града, којим се одобравају годишњи програми и утврђује износ
средстава за њихову реализацију.

Члан 12.
Решење о одобрењу годишњих програма у области спорта на територији
Града из члана 11. овог Правилника, објављује се у „Службеном листу града
Краљева" и на званичном сајту Града.

Члан 13.
Град са носиоцима одобрених годишњих програма закључује појединачне
уговоре о реализовању годишњег програма који садрже: назив и седиште носиоца
програма, врсту и садржину програма, време реализације годишњег програма,
односно обављања активности, циљеве и очекиване резултате, износ добијених
средстава, временски план употребе средстава, начин надзора над одвијањем
реализације програма, обавезе носиоца програма у погледу подношења извештаја
о реализацији програма, доказивање реализације програма и наменског коришћења
средстава, медијског представљања програма и учешћа Града у његовом
финансирању.
Члан 14.
Средства из буџета Града за реализацију годишњег програма преносиће се
носиоцу одобреног годишњег програма на основу решења о одобрењу годишњих
програма у области спорта на територији Града из члана 11. овог Правилника и
уговора о реализовању годишњег програма из члана 13. овог Правилника, у складу
са Законом.

III НАЧИН И ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И
ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА
Члан 15.
На основу посебних програма средства буџета Града обезбеђују се за
следеће активности:
1) испуњавање међуградских обавеза у спорту и развијање спорта и сарадње
са организацијама на републичком нивоу;
2) спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично
понашање);
3) организовање научних скупова, истраживачко-развојне и научноистраживачке пројекте у спорту и издавање спортских публикација од националног
значаја;
4) унапређење рекреативног спорта, промоцију и подстицање бављења
спортом свих грађана Града, а нарочито деце, жена, омладине и особа са
инвалидитетом;
5) делатност и програми организација у области спорта чији је оснивач Град.

Члан 16.
Носиоцу програма могу да се доделе средства из буџета Града, на основу
поднетог предлога посебног програма, под условом да:
је уписан у регистар код надлежног органа,
послује на недобитној основи,
има седиште и своју активност реализује на територији Града,
није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном
обављања делатности,
нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према
организацијама социјалног осигурања,
није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за
прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу,
је директно одговоран за припрему и извођење програма,
је претходно обављао делатност најмање годину дана,
је са успехом реализовао одобрени програм претходне године,
ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом
предвиђене квалификације за рад у спорту и
има обезбеђен простор за реализацију програма.
Члан 17.
Јавни позив за финансирање посебних програма расписује град, у року
усклађеном са Програмским календаром утврђеним Законом.
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Члан 18.
Посебни програм извршава се по јавном позиву, а према следећој динамици:
- 15. јануар – Градско веће утврђује оквирне износе за финансирање
програма од општег интереса у спорту по ближим наменама,
- 01. фебруар – Град објављује јавни позив и утврђује рок до 30 дана за
достављање предлога програма за реализацију општег интереса у
области спорта, а градоначелник образује Стручну комисију за избор
програма и пројеката,
- 15. април – Стручна комисија даје оцену поднетих предлога и доставља
Градском већу предлог за одобрење програма,
- 15. мај – Градско веће одлучује о одобрењу програма којима се остварује
општи интерес,
- 01. јун – Градско веће обавештава носиоце програма о одобреним
програмима.
Рокови из става 1. овог члана представљају крајњи рок у Програмском
календару.
Члан 19.
Јавни позив из става 1. овог члана објављује се у средствима јавног
информисања и на званичном сајту Града.
Јавни позив из става 1. овог члана садржи:
активности за које се јавни позив спроводи,
датум објављивања јавног позива,
могуће учеснике јавног позива,
рок за подношење пријаве на јавни позив,
податке о документацији коју је потребно приложити уз пријаву на
јавни позив
образац предлога посебних програма,
обавештење о начину попуњавања обрасца предлога посебних
програма и о документацији коју је потребно приложити.
Члан 20.
Документација потребна за јавни позив садржи:
1.
образац пријаве за учешће на конкурсу;
2.
решење о регистрацији код надлежног органа, фотокопију решења
Министарства, а након тога и фотокопију решења АПР;
3.
ПИБ, број рачуна и име банке код које се организација води (копија
потврде о извршеној регистрацији и копија рачуна банке);
4.
билтен такмичења надлежног Савеза за такмичарску годину;
5.
копију Статута, овереног од стране надлежног државног органа;
6.
копије лиценци за тренере, тренерске легитимације и дипломе
тренера;
7.
копију књиге чланова са категоријом чланства;

8.
списак лиценцираних играча, са укупном бројем;
9.
записник са последње годишње скупштине – копија;
10.
циљ пројекта, опис пројекта, финансијски план и податке о особи
одговорној за спровођење пројекта;
11.
копије захтева за финансирање код других инстанци, односно потврде
одобрених финансијских средстава - уколико их подносиоци поседују, као и
ангажовање средстава.
Члан 21.
Документација за јавни позив, може се наћи на званичном сајту Града, на
адреси: www.kraljevo.org.
Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.
Непотпуне пријаве и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису
достављене у складу са јавним позивом, неће се разматрати.
Неће се разматрати ни пријаве подносилаца који нису испунили обавезе о
извештавању о утрошку средстава добијених из буџета Града, односно који нису
испунили обавезе из уговора закључених са Градом.
Члан 22.
Анализу и оцену поднетих предлога посебних програма врши Стручна
комисија за избор посебних програма (у даљем тексту: Комисија за избор посебних
програма у области спорта).
Анализа и оцена поднетих предлога посебних програма врши се на основу
општих и посебних критеријума.
Члан 23.
Општи критеријуми на основу којих Комисија из члана 22. овог Правилника
врши анализу и оцену поднетих предлога посебних програма су:
утицај посебног програма на развој, афирмацију и унапређење спорта
у Граду,
могућност реализације посебног програма у току буџетске године, и
сразмера између могуће реализације циљева програма и трошкова
његове реализације.
Члан 24.
Посебни критеријуми на основу којих Комисија из члана 22. овог Правилника
врши оцену поднетих предлога посебних програма дати су у Правилнику о
категоризацији спортских удружења, клубова и организација града Краљева и он је
саставни део овог Правилника.
Након извршене анализе и оцене поднетих предлога посебних програма
Комисија за избор посебних програма у области спорта сачињава образложен
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предлог посебних програма у области спорта на територији Града који могу да се
финансирају из буџета Града и предлаже износ средстава за сваки појединачни
програм.

Члан 25.
Градско веће, на предлог Комисије за избор посебних програма у области
спорта, доноси решење о одобрењу посебних програма у области спорта на
територији Града, којим се одобравају посебни програми и утврђује износ средстава
за њихову реализацију.

Члан 26.
Решење о одобрењу посебних програма у области спорта на територији
Града из члана 26. овог Правилника, објављује се у „Службеном листу града
Краљева" и на званичном сајту Града.

Члан 27.
По доношењу решења о одобрењу посебних програма у области спорта на
територији Града, градоначелник ће закључити уговоре са подносиоцима одобрених
програма.
Уговором се обавезно уређује: назив и седиште носиоца програма; врста и
садржина програма; време реализације програма, односно обављања одређене
активности; циљеви и очекивани резултати; висина додељених средстава;
временски план употребе средстава; начин контроле над реализацијом програма;
обавезе носиоца програма у погледу подношења извештаја о реализацији
програма; начин доказивања реализације програма и наменског коришћења
средстава; обавезу корисника да током реализације пројекта, у свим штампаним и
електронским публикацијама, као и медијским појављивањима, наведе да је његову
реализацију подржао Град.
Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за
закључивање уговора у року од 8 дана од дана пријема позива, сматраће се да је
одустао од предлога програма.
Уговор о реализовању програма којим се остварује општи интерес у области
спорта који је закључен супротно одредбама Закона ништав је.

IV

ДУЖНОСТИ

КОРИСНИКА

СРЕДСТАВА

ИЗ

БУЏЕТА

ГРАДА

ЗА

РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ
ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА
Члан 28.
Корисник средстава је дужан да средства за реализацију пројеката троши
наменски, за намену наведену у захтеву која је одобрена од стране Градског већа.
Наменско коришћење средстава контролише Спортски центар „Ибар“
Краљево, на основу извештаја које им корисници подносе. Извештај се подноси
квартално или на захтев даваоца средстава.
Уколико корисник средстава у уговореном року не поднесе извештај о
реализацији пројекта, или се на основу достављеног извештаја и увида у пратећу
документацију утврди да пројекат није реализован у складу са одредбама уговора,
корисник средстава обавезан је да врати примљена средства.
Град може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано
раскинути уговор о реализовању програма, ако подносилац одобреног програма не
достави извештај у предвиђеном року.
Члан 29.
Средства из буџета Града за реализацију посебних програма преносиће се
носиоцу одобреног посебног програма на основу решења о одобрењу посебног
програма у области спорта на територији Града из члана 25. овог Правилника и
уговора о реализовању посебног програма из члана 27. овог Правилника, у складу
са Законом.
Члан 30.
Подносиоцу одобреног програма неће бити одобрена средства за
реализацију новог програма пре него што поднесе извештај у складу са претходним
чланом.
Подносилац одобреног програма дужан је да чува документацију која се
односи на реализовање тог програма, у складу са Законом.
Члан 31.
Носиоци одобрених програма најмање једном годишње чине доступним
јавности извештаје о свом раду .
Извештај из претходног става може се објавити и на интернет сајту носиоца
програма, или на интернет сајту Спортског савеза града Краљева.
На свим документима и медијским промоцијама везаним за реализовање
програма, мора бити истакнуто да се програм финансира средствима из буџета
града Краљева.
Члан 32.
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Изузетно, спортском удружењу, клубу и организацији могу да се доделе
средства за реализацију посебних програма из члана 15. овог Правилника и на
основу поднетог предлога посебног програма у току године, без јавног позива,
уколико програм из објективних разлога није могао да буде поднет у роковима
утврђеним чл. 4. и 18. овог Правилника, а предмет и садржај програма је такав да
може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма.
Решењем о одобрењу програма из става 1. овог члана, које доноси
градоначелник на образложен предлог Комисије за избор посебних програма у
области спорта, утврђује се и износ средстава за његову реализацију.
Међусобна права и обавезе између спортског удружења, клуба и
организације чији је програм одобрен решењем градоначелника из става 2. овог
члана и Града, уређују се уговором о додели средстава за реализацију програма.
Уговор из става 3. овог члана садржи: назив и седиште носиоца програма,
врсту и садржину програма, време реализације посебног програма, односно
обављања активности, циљеве и очекиване резултате, износ добијених средстава,
временски план употребе средстава, начин надзора над одвијањем реализације
програма, обавезе носиоца програма у погледу подношења извештаја о
реализацији програма, доказивање реализације програма, наменског коришћења
средстава, медијског представљања програма и учешћа Града у његовом
финансирању.
Средства из буџета Града за реализацију посебних програма из става 1. овог
члана преносиће се носиоцу одобреног посебног програма на основу решења из
става 2. овог члана и уговора из става 3. овог члана, у складу са Законом.

Члан 33.
Град може да буде покровитељ програма, односно пројекта, манифестације
или друге активности из области спорта без расписивања јавног позива, уколико је
пројекат, манифестација или друга активност од посебног значаја за Град, развој
међународне сарадње или је од изузетно високог међународног или државног
реномеа.
Акт о прихватању покровитељства, у смислу претходног става овог члана,
доноси градоначелник на основу прибављене сагласности Градског већа.
Актом о прихватању покровитељства утврђује се и износ буџетских средстава
за реализацију пројекта, манифестације или друге активности из става 1. овог
члана.
Буџетска средства за пројекат, манифестацију или другу активност из става 1.
овог члана, преносе се кориснику на основу уговора који закључује градоначелник
са носиоцем пројекта, односно са организатором манифестације или друге
активности.
Уговором из става 4. овог члана, ближе се уређују међусобна права и обавезе
и начин контроле извршења уговора.

Члан 34.
Стручно административне послове за потребе спровођења овог Правилника
обавља Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева.

Члан 35.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу града Краљева".

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Број:________________
Датум: _______________
Председник Градског већа
градоначелник града Краљева
Томислав Илић
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