
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

1

На основу члана 13. Одлуке о финансирању или суфинансирању 
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета Општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13) и члана 
58. став 1. тачка 2. Статута општине Инђија – пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/2013),

Општинско веће општине Инђија, на седници одржаној дана 
21.јануара 2014. године, донело је

П Р А В И Л Н И К                                                                                              
О БЛИЖИМ КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ 

ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА И 
ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 1.

Овим Правилником ближе се уређују критеријуми и начин 
одобравања програма и доделе средстава за финансирање или 
суфинансирање потреба и интереса грађана у области спорта из 
буџета Општине Инђија.

1) Начин и поступак доделе средстава из буџета Општине 
Инђија 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 из буџета Општине 
обезбеђују се за следеће активности:

1. подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, 
односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и 
особа са инвалидитетом;

2. организација спортских такмичења од посебног значаја за 
Општину;

3. спортски развој талентованих спортиста и унапређење 
квалитета стручног рада са њима;

4. предшколски и школски спорт (рад школских спортских 
секција и друштава,  општинска и међуопштинска школска спортска 
такмичења и др.);

5. активности спортских организација, спортских друштава, 
удружења, гранских и територијалних спортских савеза на 
територији Општине од посебног значаја за Општину, у зависности 
од тога да ли је спортска грана од значаја за Општину, која је категорија 
спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује 

стручни рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује 
и у којој мери се повећава обухват бављења грађана спортом;

6. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста 
и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за 
одговарајуће баављење спортским активностима и делатностима;

7. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција 
релевантних информација за адекватно задовољавање потреба 
грађана у области спорта на територији Општине, истраживачко-
развојни пројекти и издавање спортских публикација;

8. унапређивање стручног рада учесника у систему 
спорта са територије Општине и подстицање запошљавања 
висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 
спортиста.

Члан 3. 

Разматрање поднетих предлога годишњих програма, врши 
Комисија за доделу средстава у области спорта (у даљем тексту: 
Комисија), на основу општих и посебних критеријума утврђених 
овим Правилником, при чему ће се у свему примењивати 
Програмски календар из члана 6. Одлуке о финансирању или 
суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из 
буџета Општине Инђија („Сл.лист општине Инђија“, бр.16/13).

Члан 4.

Општи критеријуми су: 
1. утицај годишњег програма на развој, афирмацију и унапређење 

спорта у Општини, 
2. сразмера између могуће реализације циљева програма и 

трошкова његове реализације.

Члан 5.

Посебни критеријуми утврђују се, с обзиром на њихову 
специфичност, појединачно за сваку врсту активности из члана 2. 
овог Правилника, и то: 

1. за активност подстицања и стварања услова за унапређење 
спорта за све, односно бављења грађана спортом, посебно деце, 
омладине, жена и особа са инвалидитетом:

- допринос стварању услова за задовољење потреба грађана 
за бављење спортом, без обзира на пол, узраст, расну и верску 
припадност, или инвалидитет; 

-   број учесника који је обухваћен програмом; 
- знање и вештина ангажованих спортских стручњака за рад са 

децом, омладином, женама односно особама са инвалидитетом; 
- допринос афирмацији спортске рекреације и идеје “спорт за 

све”, као и промоцији здравих стилова живота и значаја редовне 
физичке активности; 

- примена кинезиолошких вежби којима се остварује позитиван 
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утицај на здравствени статус деце, омладине, жена односно особа са 
инвалидитетом;

- позитиван утицај програма на социјализацију деце, омладине, 
жена односно особа са инвалидитетом. 

2. за активносторганизације спортских такмичења од посебног 
значаја за Општину: 

- капацитет организатора за квалитетну организацију спортског 
такмичења; 

- позитиван утицај на развој гране спорта у којој се такмичење 
организује;

- занимљивост за гледаоце и медије. 
3.за активност спортског развоја талентованих спортиста и 

унапређење квалитета стручног рада са њима:
- знање и вештина ангажованог спортског стручњака да 

организује и реализује програм рада са талентованим спортистима; 
- усмереност ка повећању обухвата и квалитета стручног рада са 

талентованим спортистима;
- број талентованих спортиста који је укључен у спортске 

активности. 
4. за активност  предшколског и школског спорта (рад школских 

спортских секција и друштава, општинска и међуопштинска 
школска спортска такмичења и др.):

- могућност квалитетне организације и реализације предшколског 
спорта и школских спортских такмичења, на безбедан начин, у 
гранама спорта које су утврђене пропозицијама Савеза за школски 
спорт Србије; 

- знање и вештина ангажованог спортског стручњака да реализује 
предшколски спорт, односно школска спортска такмичења;

- могућност учешћа на свим нивоима школских спортских 
такмичења у складу са календаром надлежног министарства и 
пропозицијама Савеза за школски спорт Србије.

5. за активности спортских организација, спортских друштава, 
удружења, гранских и територијалних спортских савеза на 
територији Општине од посебног значаја за Општину, у зависности 
од тога да ли је спортска грана од значаја за Општину, која је категорија 
спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује 
стручни рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује 
и у којој мери се повећава обухват бављења грађана спортом:

- ранг такмичења такмичарске категорије у оквиру спортског 
удружења, као статистички објективан и компарабилан податак; 

- број такмичарских категорија у оквиру спортског удружења;
- године постојања спортског удружења и непрекидне 

реализације активности у оквиру гране спорта, у складу са 
спортским правилима.

6. за активностедукације, информисања и саветовања грађана, 
спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним 
за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима:

- знање и вештина ангажованог спортског стручњака и 
стручњака у спорту да организују и реализују програм; 

- допринос едукацији, информисању и саветовању грађана, 
спортиста и осталих учесника у систему спорта на територији 
Општине;

- број учесника који је обухваћен програмом. 
7. за активности периодичних тестирања, сакупљања, 

анализа и дистрибуције релевантних информација за адекватно 
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији 
Општине, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских 
публикација:

- знање и вештина ангажованог спортског стручњака и 
стручњака у спорту да организује и реализује програм; 

- број учесника који је обухваћен програмом;

- допринос формирању базе података, као и сакупљању, 
анализи и дистрибуцији релевантних информација за адекватно 
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији 
Општине.

8. за активности унапређивања стручног рада учесника у 
систему спорта са територије Општине и подстицања запошљавања 
висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 
спортиста:

- знање и вештина ангажованих спортских стручњака и 
стручњака у спорту да организују и реализују програм; 

- број учесника који је обухваћен програмом; 
- утицај програма на унапређење стручног рада учесника у 

систему спорта и на подстицање запошљвања  висококвалификованих 
спортских стручњака и врхунских спортиста;

- утицај на повећање броја висококвалификованих спортских 
стручњака и врхунских спортиста у области спорта на територији 
Општине. 

Члан 6.

Након извршене анализе и оцене поднетих предлога годишњих 
програма, Комисија сачињава обједињени предлог годишњих 
програма у области спорта на територији Општине за наредну 
буџетску годину, предлаже износ средстава за сваки појединачни 
програм и доставља их Одељењу.

Одељење усклађује предлоге годишњих програма са средствима 
утврђеним у буџету Општине за наредну годину и доставља их 
Општинском већу.

Члан 7.

Општинско веће, на основу обједињеног предлога годишњих 
програма, одобрава годишње програме, усклађене са средствима 
утврђеним у буџету Општине за наредну годину.

Члан 8.

На основу одобрених годишњих програма, Општинско веће 
доноси појединачна решења о одобрењу годишњих програма и 
утврђује износ средстава за њихову реализацију.

Члан 9.

Председник са носиоцем одобреног годишњег програма 
закључује уговор о реализовању програма који садржи: 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 реализацијом програма, 
обавезе носиоца програма у погледу подношења извештаја о 
реализацији програма, доказивање реализације програма, наменског 
коришћења средстава, медијског представљања програма и учешћа 
Општине у његовом финансирању. 

2)  Начин и поступак доделе средстава из буџета Општине 
Инђија за реализацију поебних програма којима се остварују 
потребе и  интереси грађана у области спорта

Члан 10. 

На основу посебних програма којима се остварују потребе и 
интереси грађана у области спорта, средства из буџета Општине 
обезбеђују се за следеће активности:

1. изградња, одржавање и опремање спортских објеката 
на територији Општине, а посебно јавних спортских терена у 
стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских 
објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;
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2. учешће спортских организација са територије Општине у 

европским клупским такмичењима;
3. делатност организација у области спорта чији је оснивач 

Општина;
4. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање 

адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно 
младих, укључујући и антидопинг образовање;

5. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних 
спортиста, посебно перспективних спортиста;

6. спречавање негативних појава у спорту;
7. рационално и наменско коришћење спортских сала и 

спортских објеката у јавној својини Општине, кроз одобравање 
њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за 
тренирање учесницима у систему спорта;

8. награде и признања за постигнуте спортске резултате и 
допринос развоју спорта.

Члан 11.

Посебни критеријуми на основу којих Комисија врши оцену 
поднетих пријава посебних програма утврђују се, с обзиром на 
њихову специфичност, појединачно за сваку врсту активности из 
члана 10. овог Правилника, и то: 

1.за активности изградње, одржавања и опремања спортских 
објеката на територији Општине, а посебно јавних спортских 
терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских 
спортских објеката и набавку спортске опреме и реквизита:

- допринос одржавању, опремању и проширењу мреже јавних 
спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини 
и школских спортских објеката, као и набавци спортске опреме и 
реквизита;

- процена одрживости реализације циљева програма и трошкова 
његове реализације, сходно постојећим средствима у буџету 
Општине, предвиђеним за остваривање потреба и интереса грађана 
у области из буџета Општине.

2. за активност учешћа спортских организација са територије 
Општине у европским клупским такмичењима:

-капацитет организатора за квалитетну организацију спортског 
такмичења; 

- позитиван утицај на развој и ширење гране спорта у којој се 
такмичење организује;

- занимљивост за гледаоце и медије.
3.за делатност организација у области спорта чији је оснивач 

Општина:
- врста делатности организације у области спорта чији је оснивач 

Општина, која изузетно није предвиђена Годишњим планом 
и програмом организације односно Установе, чији је оснивач 
Општина.

4. за активност унапређења заштите здравља спортиста и 
обезбеђивањаадекватног спортско-здравственог образовања 
спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање:

- знање и вештина ангажованих спортских стручњака и 
стручњака у спорту да организују и реализују програм;

- број учесника који је обухваћен програмом;
- утицај програма на позидање нивоа свести о потреби 

унапређења заштите здравља спортиста и њиховог адекватног 
спортско-здравстеног образовања;

- утицај на повећање броја спортиста који имају адекватно 
спортско-здравствено образовање, укључујући и антидопинг 
образовање.

5. за активност стипендирања за спортско усавршавање 
категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста:

- могућност квалитетног и адекватног стипендирања за спортско 
усавршавање катеригорисаних спортиста, посебно перспективних 
спортиста;

- број учесника који је обухваћен програмом;
- утицај на повећање броја спортиста који имају адекватне услове 

за бављење спортом, посебно перспективних спортиста.
6. за активност спречавањанегативних појава у спорту:
- позитиван утицај на све гране спорта, у смислу спречавања 

свих врста негативних појава у спорту и омасовљење бављења 
спортом;

- едукација и подизање нивоа свести о потреби спречавања 
негативних појава у спорту.

7. за активност рационалног и наменског коришћења спортских 
сала и спортских објеката у јавној својини Општине, кроз одобравање 
њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за 
тренирање учесницима у систему спорта:

- могућност рационалног и адекватног коришћења спортских 
сала и спортских објеката у јавној својини Општине;

- план и распоред доделе термина за тренирање учесницима 
у систему спорта, односно за одржавање спортских утакмица и 
такмичења.

8. за активности доделе награда и признања за постигнуте 
спортске резултате и допринос развоју спорта:

- могућност квалитетног и адекватног награђивања и доделе 
признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју 
спорта;

- број учесника који је обухваћен програмом;
- позитиван утицај и подстицај за постизање спортских 

резултата.

Члан 12.

Након извршене анализе и оцене поднетих пријава посебних 
програма, Комисија разматра пријаве и даје стручну оцену поднетих 
пријава. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија не узима у 
разматрање.

 Предлог за одобрење посебних програма Комисија доставља 
Одељењу за друштвене делатности које усклађује предлоге 
посебних програма и доставља их Општинском већу.

Општинско веће решењем одобрава посебне програме, којима 
се утврђује и износ средстава за њихову реализацију.

Члан 13.

Председник са носиоцем одобреног посебног програма закључује 
уговор о реализовању програма који садржи: назив и седиште 
носиоца програма, врсту и садржину програма, време реализације 
годишњег програма, односно обављања активности, циљеве и 
очекиване резултате, висину додељених средстава, временски план 
употребе средстава, надзор над реализацијом програма, обавезе 
носиоца програма у погледу подношења извештаја о реализацији 
програма, доказивање реализације програма, наменског коришћења 
средстава, медијског представљања програма и учешћа Општине у 
његовом финансирању. 

Члан 14.

Општинско веће може изузетно одобрити одређени програм 
којим се реализују потребе и интереси грађана у области спорта 
и на основу поднетог предлога програма у току године, без јавног 
позива, у случају када је у питању програм од посебног значаја 
за остваривање општег интереса у спорту, а подноси га Савез 
спортова општине Инђија, или када је у питању програм који није 
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из објективних разлога могао бити поднет у складу са Програмским 
календаром, а предмет и садржај програма је такав да може бити 
успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма.

Програм из става 1. овог члана подноси се Одељењу за 
друштвене делатности.

На образложен предлог Одељења за друштвене делатности, 
Општинско веће решењем одобрава програм и утврђује износ 
средстава за његову реализацију.

Члан 15.

Председник са носиоцем и одобреног програма из члана 14. овог 
Правилника, закључује уговор о реализовању истог, који садржи 
елементе уговора наведене у члану 13. овог Правилника.

Члан 16.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:40-24/2014-III           Председавајући,
Дана:21. јануара 2014. године Председник Општине
И н ђ и ј а     Петар Филиповић, с.р.

2

На основу члана 5. Одлуке о финансирању или суфинансирању 
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија ( „ Службени лист општине Инђија“, број: 16/2013)и члана 
58. став 1. тачка 2. Статута општине Инђија-пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13) ,

 Општинско веће општине Инђија, на седници одржаној дана 
21.јануара 2014. године, донело је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

У ОБЛАСТИ СПОРТА

I

Образује се Комисија за доделу средстава у области спорта ( у 
даљем тексту: Комисија ).

II

Комисију чине председник, заменик председника и три члана и 
то:  

председник Комисије :
1. Мирослав Драгојловић,
заменик председника Комисије: 
2. Радослав Леро,
чланови Комисије : 
3. Бранко Марчета,
4. Далибор Барунчић
5. Ивана Бабин.
Председник, заменик председника и чланови Комисије именују 

се на мандатни период од  четири године.

III

Задатак Комисије је да у складу са Одлуком о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта 
из буџета општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ број 
16/13):

- разматра предлоге годишњих програма у области спорта 

и предлаже Општинском већу обједињени предлог годишњег 
програма за наредну буџетску годину,

- спроводи поступак по јавном позиву, разматра пријаве поднете 
на расписани јавни позив, даје стручну оцену поднетих пријава и 
доставља Одељењу за друштвене делатности предлог за одобрење 
посебних програма у одласти спорта.

IV

Административно - техничке послове за Комисију обавља 
Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине 
Инђија.

V

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.  
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:02-4/2014-III                                                      Председник,
Дана,21.јануара 2014.године
Инђија                                                                      Петар Филиповић,с.р.

3

На основу члана 58. став 1. тачка 2. Статута општине Инђија - 
Пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13), 
члана 13. став 3. Одлуке о дану општине Инђија и општинским  
признањима („Службени лист општина Срема“ , број 42/10 и 13/13) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/13 ),

Општинско веће општине Инђија на седници одржаној 
21.јануара 2014.године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Висина новчаног износа Светосавске повеље која се додељује 
у 2014. години за афирмацију стваралаштва у основним и средњим 
школама са територије општине Инђија као и Предшколској 
установи „Бошко Буха“ Инђија, утврђује се у нето износу од 
15.000,00динара(словима: петнаестхиљададинара).

II

Средства за новчани износ Светосавске повеље обезбедиће се из 
буџета општине Инђија. 

III

Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 40-25/2014-III  Председник општине, 
21.јануара 2014. године
Инђија    Петар Филиповић, с.р.
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Бр. акта   Назив акта  Страна Бр. акта   Назив акта  Страна

1

Правилник о ближим   критеријумима и начину 
одобравања програма и доделе средстава за финансирање 
или суфинансирање потреба и интереса грађана у области 
спорта из буџета Општине Инђија

1

2 Решење о образовању  Комисија за доделу средстава у 
области спорта 4

3 Решење о висини новчаног износа Светосавске повеље 
која се додељује у 2014.години. 4


