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45. 

На основу члана 138 став 2 Закона о 
спорту (''Сл. гласник РС'', бр. 10/2016), члана 60 и 
члана 105 став 4 Статута општине Кула  - 
пречишћен текст ("Сл. лист општине  Кула", бр. 
7/13), Општинско веће општине Кула, на седници 
одржаној  29. марта 2016. године, доноси    
 

П Р А В И Л Н И К  
о финансирању програма којима се остварује 

општи интерес  у области спорта  
у општини Кула 

 
Члан 1. 

Овим правилником прописују се услови, 
критеријуми и поступак доделе средстава за 
финансирање програма којима се остварује општи 
интерес у области спорта у општини Кула. 

 
Члан 2. 

Утврђују се следећи програми које се 
финансирају из буџета општине Кула и то: 
1.  Годишњи програми:  

 финансирање редовних такмичарских 
активности спортских организација: превоз 
спортиста на званична такмичења (куп и 
првенствена такмичења), накнаде и дневнице 
за службена лица (судије, делегати, 
записничари, мериоци времена, лекари ...), 
чланарине и котизације у спортским савезима, 
лиценцирање и чланарине за спортисте и 
тренере, трошкови лекарског прегледа, 
трошкови осигурања спортиста и спортских 
радника, трошкови банкарских и 
књиговодствених услуга, набавка спортских 
реквизита осим спортске опреме, трошкови 
путовања за лица која учествују у реализацији 
програма и трошкови обавезних семинара. 

 школски спорт (општинска, међуопштинска, 
покрајинска и републичка школска спортска 
такмичења); 

 финансирање редовних спортских активности 
спортиста инвалида. 

2. Посебни програми: 

 подстицање и стварање услова за унапређење 
спортске рекреације, односно бављења 
грађана спортом, посебно деце, омладине, 
жена и особа са инвалидитетом; 

 организација спортских манифестација у 
општини Кула. 

3.  Програми који се финансирају из 
самодоприноса. 

4.  Награде и признања за постигнуте спортске 
резултате и допринос развоју спорта. 
 

Члан 3. 
Да би се подносиоцу програма одобрило 

финансирање програма којим се остварује општи 
интерес у области спорта, носилац програма мора 
да испуни следеће услове: 
1. Да буде уписан у одговарајући регистар у 

складу са законом; 
2. Да је спортска организација члан гранског 

спортског савеза; 
3. Да буде уписан у националну евиденцију у 

складу са законом; 
4. Да искључиво или претежно послује на 

недобитној основи, ако законом није 
другачије одређено; 

5. Да има седиште на територији општине Кула 
и да првенствене утакмице као домаћин, игра 
у спортском објекту који се налази на 
територији општине Кула; 

6. Да је директно одговоран за припрему и 
извођење програма, односно пројекта; 

7. Да је претходно обављао делатност најмање 
годину дана; 

8. Да испуњава услове за обављање спортских 
активности и делатности које су у вези са 
предлогом програма у складу са Законом о 
спорту; 

9. Да је са успехом реализовао одобрени 
програм, односно пројекат, уколико је био 
носилац програма ранијих година и 

10. Да располаже капацитетима за реализацију 
програма. 

 
Подносилац програма не може: 

1. Да буде у поступку ликвидације, стечаја и 
под привременом забраном обављања 
делатности; 

2. Да има блокаду рачуна код пословне банке 
или код Управе за трезор, пореске дугове или 
дугове према организацијама социјалног 
осигурања; 

3. Да буде у последње две године 
правоснажном одлуком кажњен за прекршај 
или привредни преступ у вези са његовом 
делатношћу. 

 
Члан 4. 

 Подносиоцу програма неће се одобрити 
финансирање програма у поступку доделе 
средстава ако: 
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1. Jе лажно приказао податке у обрасцима за 

подношење програма или ако је пропустио да 
прикаже све потребне информације, нетачно 
или непотпуно обавести даваоца средстава о 
битним околностима везаним за одобрење и 
реализовање програма; 

2. Својим пропустом средства по предходно 
одобреном програму не изврши у целини или 
га изврши у небитном делу; 

3. Употреби средства ненаменски, у потпуности 
или делимично, или се не придржава 
прописаних или уговорених мера које су 
утврђене ради осигурања реализације 
програма; 

4. Не достави у предвиђеним роковима 
потребне извештаје и доказе, иако га је 
давалац средстава претходно упозорио на 
неправилности и последице; 

5. Престане да испуњава услове који су на 
основу закона и овог правилника потребни за 
добијање средстава; 

6. Спречи или онемогући спровођење 
прописаних, односно уговорених контролних 
мера, 

7. није оправдао средства из буџета општине 
Кула добијена на основу уговора из 
предходне године; 

8. Се воде судски и арбитражни спорови у вези 
добијених средстава из буџета општине из 
предходних година; 

9. Је за финансирање трошкова добио средства 
од друге јединице локалне самоуправе. 

  
Подносилац програма не може добијати 

средства из буџета општине за реализацију својих 
програма две године од дана када је утврђено 
постојање околности из става 1 овог члана. 
 Подносиоцу програма не могу бити 
одобрена средства за реализацију новог програма 
пре него што поднесе извештај о остваривању и 
реализацији одобреног програма. 

 
Члан 5.  

Програми се финансирају у висини и под 
условима који обезбеђују да се уз најмањи 
утрошак средстава из буџета општине постигну 
намеравани резултати и у границама средстава 
одобрених за ту намену у буџету општине Кула  и 
опредељених јавним позивом и приливом истих у 
буџет општине. 

У случају да средства из буџета у оквиру 
групе спортова из члана 12 овог правилника нису 
довољна за финансирање свих клубова у оквиру 
одговарајуће гране спорта, иста се у сразмерном 
проценту умањују свим клубовима који припадају 
наведеној грани спорта. 

Једној организацији у области спорта не 
може се одобрити више од 20% средстава од 
укупне суме средстава буџета јединице локалне 
самоуправе предвиђених за финансирање 
програма из области спорта, с тим да се трошкови 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у јединици локалне самоуправе 
морају односити, по правилу, најмање 15% на 
активности повезане са спортом деце. 

Распоред средстава из самодоприноса 
намењених за финансирање спорта распоређиваће 
се на посебном конкурсу који расписује 

председник општине Кула спортским 
организацијама са територије насељеног места у 
коме је образована месна заједница, у складу са 
одлукама о увођењу самодоприноса.   
 Програми из члана 2 овог правилника 
финансирају се годишње, једнократно или у 
ратама, у зависности од временског периода за 
реализацију програма. 
 

Члан 6. 
 Председник општине Кула расписује 

јавни позив за финансирање програма из члана 2 
који се објављује на интернет страници општине 
Кула (www.kula.rs). 

 
Члан 7. 

Програм могу подносити територијални 
спортски савез за своје чланове и спортске 
организације, индивидуално или удружено са 
другим организацијама у области спорта. 

Подносилац је дужан да потребне податке 
достави на обрасцима који су саставни део јавног 
позива, као и све прилоге који се траже уз те 
обрасце. 
 

Члан 8. 
Оцену и избор програма из члана 2 овог 

правилника врши комисија коју образује 
председник општине. 

Оцена и избор програма врши се на 
следећи начин то: 
1. Финансирање програма из члана 2 став 1 

тачка 1 алинеја прва овог правилника, по 
систему бодовања прописаног овим 
правилником; 

2. Финансирање програма из члана 2 став 1 
тачка 1 алинеја друга и трећа и става 2 и 3 
овог правилника, на основу квалитета 
понуђених програма, узимајући у обзир један 
од следећих критеријума: 

 - допринос стварању услова за 
задовољење потреба грађана за бављење спортом 
(физичком активношћу), без обзира на пол, 
узраст, расну и верску припадност или 
инвалидитет;  
 - број учесника који је обухваћен 
програмом; знање и вештине 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 
примене телесних вежби којима се остварује 
позитиван утицај на здравствени статус деце, 
омладине, жена, односно особа са инвалидитетом 
и здравих стилова живота и значаја редовне 
физичке активности; 

- позитиван утицај програма на 
социјализацију деце, омладине, жена, односно 
особа са инвалидитетом и/или позитиван утицај на 
здравствени статус учесника програма. 

Најуспешнији појединци и спортске 
организације поводом дана општине награђују се 
новчаним износом на основу одлуке коју доноси 
Скупштина општине на предлог комисије коју 
именује председник општине из реда истакнутих 
спортских радника. 

 
 

http://www.kula.rs/
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Члан 9. 

Након разматрања поднетих програма из 
члана 2 став 1 тачка 1, 2 и 3 овог правилника, 
комисија утврђује предлог расподеле 
финансијских средстава.  

На основу предлога комисије, председник 
општине доноси решење о одобрењу, одбијању 
или одбацивању програма, против кога се може 
покренути управни спор. 
 Предмет управног спора не може бити 
износ добијених средстава. 
 

Члан 10. 
 Председник општине Кула закључује 
уговор о реализовању програма са носиоцем 
одобреног програма,  којим се уређује назив и 
седиште носиоца програма, односно пројекта; 
врста и садржина програма, односно пројекта; 
време реализације програма, односно пројекта, 
односно обављања активности; циљеви и 
очекивани резултати; висина додељених 
средстава; временски план употребе средстава; 
начин надзора над одвијањем реализације 
програма, односно пројекта, обавезе носиоца 
програма у погледу подношења извештаја о 
реализацији програма, односно пројекта; 
доказивање реализације програма, односно 
пројекта, наменског коришћења средстава, 
медијског представљања програма, односно 
пројекта и учешћа општине Кула у његовом 
финансирању и остале елементе у складу са 
законским прописима. 

У случају да носилац програма не 
приступи потписивању Уговора у року од осам 
дана од пријема позива, сматраће се да је одустао 
од коришћења финансијских средстава. 

Носилац одобреног програма, коме су 
пренета средства дужан је да наменски користи 
средства добијена из буџета општине Кула. 

 
Члан 11. 

Критеријуми за категоризацију спортова у 
општини Кула су масовност и популарност, на 
основу којих се спортови разврставају у три групе: 

 
1. Прва група: фудбал, рукомет, кошарка и 

одбојка. 
2. Друга група: карате, атлетика, стрељаштво, 

куглање, кик бокс, џиу-џицу, стони тенис, 
тенис и шах; 

3. Трећа група: боди билдинг – power lifting, 
коњички спорт, стреличарство, спортски 
риболов, аикидо, бициклизам, преферанс, 
јога, планинарство и остали спортови. 

 
Члан 12. 

Расподела буџетских средстава опреде-
љених за редовно финансирање такмичарских 
активности спортских организација врши се на 
следећи начин: 
1. Прва група обухвата до 72% средстава 
опредељених у буџету општине и јавном позиву; 
2. Друга група обухвата до 23% средстава  
опредељених у буџету општине и јавном позиву; 
3. Трећа група обухвата до 5% средстава  
опредељених у буџету општине и јавном позиву .  

Утврђује се вредност бода у износу од 
10.000,00 динара. 

Члан 13. 
Расподела средстава у оквиру прве групе 

врши се на начин што се утврђена вредност бода 
множи са бројем бодова који носи сваки ранг 
такмичења у оквиру спортске гране на следећи 
начин: 
 

Фудбал Ранг такмичења Бодови 

 I 100 

 II 80 

 III 70 

 IV 65 

 V 55 

 VI 45 

 
Мали фудбал Ранг такмичења Бодови 

 I 60 

 II 40 

 III 30 

 
Рукомет Ранг такмичења Бодови 

 I 130 

 II 120 

 III 70 

 IV 55 

 V 45 

 
Кошарка Ранг такмичења Бодови 

 I 100 

 II 80 

 III 70 

 IV 55 

 V 45 

 VI 30 

 
Одбојка  Ранг такмичења Бодови 

 I 100 

 II 80 

 III 50 

 IV 30 

 
Члан 14. 

Расподела средстава у оквиру друге групе 
врши се на следећи начин: 

У спортској грани карате, клубовима 
додељује се укупно 13 бодова. 

Карате клубовима који су чланови 
националног гранског спортског савеза преко кога 
се остварује општи интерес у области спорта 
поред додељених 13 бодова, додељују се додатни 
бодови за узрасне категорије и то: 
 

Узрасна категорија Бодови 

Сениори – лигашко такмичење 34 

Jуниори 2 

Kадети 2 

Наде 2 

Пионири 2 

 
За остале гране спорта у оквиру друге 

групе, расподела средстава врши се на начин што 
се утврђена вредност бода множи са бројем бодова 
који носи сваки ранг такмичења, односно множи се 
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вредност бода са бројем бодова који носи грана 
спорта, на следећи начин: 
 

Куглање Ранг такмичења Бодови 

 I 34 

 II 30 

 III 26 

 IV 14 

 
Шах Ранг такмичења Бодови 

 I 30 

 II 20 

 III 10 

 IV 5 

 
Атлетика: 
-  традиција клуба дужа од 15 година ... 22 бода 
-  традиција клуба до 15 година .......... 18 бодова 
Стони тенис ..................................  19 бодова  
Кик бокс, џиу-џицу .........................  16 бодова  
Стрељаштво …................................ 16 бодова 
Тенис .......................................... 13 бодова. 
 

Члан 15. 
Rасподела средстава у оквиру треће групе  

врши се на начин што се утврђена вредност бода 
из члана 12 став 2 правилника множи са бројем 
бодова који носи грана спорта, на следећи начин: 
 
Боди билдинг - power lifting .............. 16 бодова 
Коњички спорт ............................... 7 бодова  
Стреличарство ............................... 7 бодова  
Спортски риболов ........................... 7 бодова  
Аикидо ......................................... 7 бодова 
Бициклизам …................................. 7 бодова 
Преферанс…................................... 7 бодова 
Јога, Планинарство и остали .............. 2 бода. 

 
Члан 16. 

            Овај правилник ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном листу општине Кула''.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-110-24/2016 
29. март 2016. године 
К  у  л   а 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Велибор Милојичић, с. р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. 
Општинско веће општине Кула, на 

седници одржаној 25. марта 2016. године, на 
основу члана 60 Статута општине Кула - 
пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 
7/13), а у вези члана 60, 61, 61а и 64а Закона о 
пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 
62/06, 65/08 - др. закон,  41/09 и 112/15), донело 
је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о образовању Комисије за 

израду предлога Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Кула  

за 2016. годину  
 

1. 
У Решењу о образовању Комисије за 

израду предлога  Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији општине Кула за 2016. годину, број 
013-320-564/2015  од 4.12.2015. године,  у тачки 2,  
у ставу 1, тачка 8 мења се и гласи: 
          "Никола Џомба, пољ. произвођач, за члана". 

 
2. 

Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула".  

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина  Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 013-320-564/2015-2 
25. март 2016. године 
К у л а   

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Велибор Милојичић, с. р.  
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С А Д Р Ж А Ј 
Страна 
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Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Вуксан Милорад. На 
основу Мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (број 013-98/86 од 27. марта 1986. 
године), не подлеже плаћању пореза на промет. Тираж овог броја је 50 примерака. Штампа Одељење за управу и 
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