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Ha основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС“,бр. 129/07) чл.38. Закона о 

удружењима ("Сл.гл.РС бр.51/09,99/11),чл.56. и 58. Закона о буџетском систему ("Сл.гл.РС" 

бр.54/2009,73/2010,… 93/2012))  и члана 67. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине 

Жагубица“, бр.6/2008…3/11),    

 Општинско веће  општине  Жагубица  на шестој седници, дана 04.07.2013.године, донело је:  

 

 

ПРАВИЛНИК 

О  НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТВАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА 

 

чл.1. 

Овим Правилником ближе се прописује начин, поступак и критеријуми за остваривање права за 

доделу средстава за подстицање програма од јавног интереса и финансирање програма која реализују 

удружења грађана из буџета општине Жагубица. 

 

чл.2. 

Средства за подстицање програма и недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 

значаја која реализују удружење грађана додељују се на основу јавног конкуса путем јавног позива. Јвни 

конкурс се расписује јавним позивом за сваку календарску годину, a јавни позив се објављује на 

локалном радију, на огласној табли и сајту општине. Рок за подношење пријава на на конкурс не може 

бити краћи од 20 дана од дана објављивања. 

О избору програма одлучује председник општине на предлог Комисије. 

Комисију именује председник општине посебним решењем, a чине je председник и два члана. 

 

чл.З. 

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења грађана са програмима од јавног интереса у 

следећим областима: борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, заштите избеглица, 

подстицање наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисање људских и 

мањинских права, подстицање образовања, науке , културе, заштите животне средине, пољопривреде и 

народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и неговање међудржавне 

сарадње, унапређења и развоја спорта, заштите животиња, борбе против корупције, хуманитарни и 

остали програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе. 

 

чл.4. 

Основни критеријуми за доделу средстава удружењима из буџета за програме од јавног интереса 

су. 

     - да удружење има статус правног лица; 

 -да je седиште удружења на територији општине Жагубица и да се програм реализије 

на територији општине Жагубица; 

 -да je удружење основано у складу са прописима којима je уређено оснивање удружења 

и да je уписано у судски регистар; 

 -да удружење има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и 

активности у областима које су од јавног значаја; 

 -број чланова удружења. 

чл.5. 
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Приоритет за доделу средстава имаће удружења која: 

- располажу одговарајућим капацитетима; 

- своје програме раде и усмеравају ка већем броју корисника; 

- могу да обезбеде резултате у односу на предложене трошкове; 

- имају успешност у реализцији програма; 

- своје програме усмеравају на документима усвојени на локалном нивоу; 

- раде на постизању друштвене солидарности, самопомоћи, помоћ лицима у 

специфичним животиим ситуацијама. 

 

чл.6. 

Уз образац пријаве на јавни позив удружења подносе програм који садржи: 

-назив и седиште удружења; 

-доказ о упису у регистар; 

-одлуку удружења о усвајању програма рада за текућу годину; 

-прецизирање на коју се област програм односи; 

-податке о циљној групи на коју се програм односи; 

-финансијски план програма; 

-оверну изјаву овлашћеног лица да ће се средства трошити наменски. 

 

чл.7. 

Комплетна документација за јавни позив доставља се у затвореној коверти на чијој полеђини се 

наводе подаци о подносиоцу пријаве. Пријава се предаје на писарници Општинске управе са назнаком: 

Општинска управа-Комисији за спровођење јавног конкурса за избор програма удружења грађана која 

се финансирају из буџета општине, у року од 8. дана од дана објављивања јавног позива. 

Непотпуне неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 

чл.8. 

О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник и сачињава предлог Одлуке о 

избору програма удружења грађана који се финансирају из буџета општине и доставља га председнику 

у року од 7. дана од дана закључења конкурса. 

 

чл.9. 

Председник општине на основу предлога Комисије доноси Одлуку о избору програма рада 

удружења грађана , која се финансирају из буџета у року од 5. дана од дана пријема иредлога Одлуке од 

стране комисије 

       Одлука садржи износ, намену и начин преноса средстава удружењима грађана . 

 

 

чл.10. 

Одлука о избору програма рада удружења грађана доставља се учесницима који су изабрани на 

конкурсу. 

чл.11. 

По пријему Одлуке о избору програма удружења грађана, уговор о финансирању програма рада из 

буџета општине Жагубица са удружењима грађана закључиће се најкасније у року од З.дана. 

чл.12. 

Уговор о финансирању програма рада из буџета општине садржи: 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

 

8. јул 2013                                        Жагубица Број 8 страна 5 

- назив годишњег програма рада; 

- износ средстава која се додељују из буђета за реализцију програма; 

- датум почетка и завршетка програма; 

- услове за раскид уговора пpe времена. 

 

чл.13. 

Удружења која су добила средства из буџета за реализацију програма , морају најмање једном 

годишње да чине доступним јавности извештај о свом раду и исти достављају даваоцу средстава. 

 

чл.14. 

Корисници средстава из ове Одлуке дужни су да достављају месечне извештаје Одељењу за 

финансије и буџет  Општинске управе Општине Жагубица, a завршни наративни и финансијски 

извештај најкасније до 15.марта текуће године за предходну годину. 

 

чл.15. 

Надзор над извршавањем уговором пренетих средстава по овом Правилнику врши Одељење за 

финансије и буџет  Општинске управе Општине Жагубица. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

 

Број: II – 01 – 401-748/13 

Дана: 04.7.2013. 

        ПРЕДСЕДНИК 

                 САФЕТ ПАВЛОВИЋ 

 

 

 

 

 

 

Ha основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,бр.129/07), члана 56. Закона 

о буџетском систему („Службени гласник РС“,бр.54/2009, 73/2010, … 93/2012) и члана 67. Статута 

опшине Жагубица   („Службени гласник општине Жагубица“, бр.6/2008 … 3/11) Општинског већа 

општине Жагубица на шестој седници  одржаној дана 04.07. 2013.године, донело je 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се ближи услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из буџета 

општине Жагубица, односно одобрење програма за задовољавање потреба и интереса грађана у 

области спорта на територији општине Жагубица као и начин и поступак враћања средстава уколико 

се утврди да подносилац програма, средства не користи за реализовање одобрених програма. 

Члан 2. 
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Потребе и интереси грађана у области спорта за чије остваривање се обезбеђују средства 

из буџета општине Жагубица јесу: 

 

1) подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине,  жена  и особа са инвалидитетом; 

2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката  на  територији општине Жагубица, a 

посебно јавних спортских терена, школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и 

реквизита; 

3) организација спортских приредби од посебног значаја за општину Жагубица; 

4) спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима; 

5) учешће спортских удружења са територије општине Жагубица у клупским такмичењима; 

6) предшколски и школски спорт; 

7) делатност организација у области спорта чији je оснивач или члан општина Жагубица; 

8) активности спортских удружења, спортских друштава, удружења, гранских и територијалних 

спортских савеза на територији општине Жагубица од посебног значаја за општину 

Жагубица, у зависности од тога да ли je спортска грана од значаја за општину Жагубица која 

je категорија спортске гране, колико  спортиста  окупља, у којој мери се унапређује стручни 

рад, у ком  рангу  такмичења спортско удружење учествује  и у којој мери се повећава 

обухват  бављења  грађана спортом; 

9) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог 

образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање; 

10)стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних 

спортиста; 

11) спречавање негативних појава у спорту; 

12) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему 

спорта о питањима за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима; 

13) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији општине Жагубица 

истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација; 

14) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије општине Жагубица и 

подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста; 

15) рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у јавној својини, 

кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање 

учесницима у систему спорта; 

16) награде и иризнања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта. 

 

Члан 3. 

Општина Жагубица (у даљем тексту: Општина) у финансирању подстицаја програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма може учествовати у границама средстава 

одобрених за ту намену у буџету Општине, a на основу критеријума из овог правилника. 

 

Члан 4. 

Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана из члана 2. 

Правилника имају спортска удружења. 

Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана из члана 2. став 1. тачка 2. 

Правилника имају спортска удружења, месне заједнице и образовне установе. 
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Члан 5. 

Категоризација спортских организација утврђује се за следеће спортове:  фудбал и  остале   

спортове 

 

Члан 6. 

Критеријуми за категоризацију сиортова су следећи: 

-остварени резултати  

-традиција спорта 

-медијска заступљеност и популарност; 

-здравствени, социјални и други утицај на учеснике; --

--финансијски значај и финансијска самосталност; --

рекламна активност; приступачност и друго. 

 

Члан7. 

Ha основу критеријума за категоризацију, спортови се разврставају у две  групе: 

 

Прва група: фудбал,  

Друга група: остали спортови, 

 

 

 

 

Члан 8. 

Расподела средстава из члана 3. овог правилника, врши се на следећи начин: 

 

1. Прва група обухвата до 90% средстава опредељених у буџету Општине за ове намене, 

 

2. Друга група обухвата до 10% средстава определљених у буџету Општине за ове намене, 

 

 

Члан 9. 

Расподела средстава у оквиру спортова се врши на основу следећих критеријума: 

 

Ранга такмичења; 

Постигнути резултати; 

Број такмичара у редовном систему такмичења; 

Трошкови такмичења. 

Члан 10. 

Основни услови за доделу средстава из члана 1. овог Правилника 

су:    

      -да je седиште подносиоца програма на територији Општине, 

-да je подносилац Програма основан ускладу са прописима којим je уређено његово 

оснивање; 

-да се Програм реализује на територији Општине. 

 

Члан 11. 
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Расподела средстава из члана 4. став 1. и 2. овог Правилника врши се на основу јавног 

конкурса. 

Јавни конкурс   расписује  Општинско  веће  Општине  Жагубица. 

Акт  о расписивању  јавног  конкурса садржи:  

-предмет  јавног  конкурса 

-потребну  документацију  која  се  подноси  уз  пријаву 

-критеријуме  за  одабир  програма 

-датум  почетка  и завршетка  јавног  конкурса и 

-адресу  на коју  се  доставља пријава 

 

Члан 12. 

Пријава на конкурс подноси се Комисији за спорт, коју образује Општинско веће, на предлог 

председника. 

Уз пријаву подносилац програма подноси програм на прописаном обрасцу чију садржину утврђује 

Комисија. 

Комисија има председника и два члана. 

 

Члан 13. 

Одлуку о додели средстава доноси Општинско већe на предлог Комисије за спорт. 

Додељена средства се преносе подносиоцу програма чији je програм одобрен, a на основу 

закључених уговора о реализовању одобрених програма између подносиоца програма и општине. 

Уговором се уређују права, обавезе и одговорност уговорних страна, начин реализовања 

програма, као и начин извештавања о наменском трошењу средстава. 

За реализацију закључених уговора задужује се надлежна општинска управа-Одељење за 

финансије и буџет. 

Члан 14. 

Подносиоци програма су дужни да средства користе искључиво за намене за која су 

додељена.        

Наменско трошење средстава, има за последицу повраћаја средстава и неодобравање 

средстава у наредној години. 

 

Члан 15. 

Извештај о реализовању програма за који су додељена средства, подносилац програма je 

дужан да на прописаном обрасцу достави Општинском већу у року од 15 дана пo истеку рока за 

реализовање програма. 

Извештај о реализовању програма разматра Комисија за спорт и оставља предлог 

Општинском већу у вези испуњености услова из члана 14. став 1. овог правилника. 

Недостављање Извештаја из става 1. овог члана има за последицу неодобравање средстава у 

наредној години. 

Члан 16. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Општинксом  службеном  

гласнику Општине  Жагубица". 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

 

8. јул 2013                                        Жагубица Број 8 страна 9 

 

Број: II -01-401-749/13 

Дана: 04.7.2013. 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

Сафет  Павловић 

 

 

Ha основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,бр.129/07), члана 56. Закона 

о буџетском систему („Службени гласник РС“,бр.54/2009, 73/2010, … 93/2012) и члана 67. Статута 

опшине Жагубица   („Службени гласник општине Жагубица“, бр.6/2008 … 3/11) Општинског већа 

општине Жагубица на шестој седници  одржаној дана 04.07. 2013.године, донело je 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се ближи услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из буџета 

општине Жагубица, односно одобрење програма за задовољавање потреба и интереса грађана у 

области спорта на територији општине Жагубица као и начин и поступак враћања средстава уколико 

се утврди да подносилац програма, средства не користи за реализовање одобрених програма. 

Члан 2. 

Потребе и интереси грађана у области спорта за чије остваривање се обезбеђују средства 

из буџета општине Жагубица јесу: 

 

1) подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине,  жена  и особа са инвалидитетом; 

10) изградња, одржавање и опремање спортских објеката  на  територији општине Жагубица, a 

посебно јавних спортских терена, школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и 

реквизита; 

11) организација спортских приредби од посебног значаја за општину Жагубица; 

12) спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима; 

13) учешће спортских удружења са територије општине Жагубица у клупским такмичењима; 

14) предшколски и школски спорт; 

15) делатност организација у области спорта чији je оснивач или члан општина Жагубица; 

16) активности спортских удружења, спортских друштава, удружења, гранских и територијалних 

спортских савеза на територији општине Жагубица од посебног значаја за општину 

Жагубица, у зависности од тога да ли je спортска грана од значаја за општину Жагубица која 

je категорија спортске гране, колико  спортиста  окупља, у којој мери се унапређује стручни 

рад, у ком  рангу  такмичења спортско удружење учествује  и у којој мери се повећава 

обухват  бављења  грађана спортом; 

17) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог 

образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање; 
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10)стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних 

спортиста; 

16) спречавање негативних појава у спорту; 

17) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему 

спорта о питањима за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима; 

18) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији општине Жагубица 

истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација; 

19) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије општине Жагубица и 

подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста; 

20) рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у јавној својини, 

кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање 

учесницима у систему спорта; 

16) награде и иризнања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта. 

 

Члан 3. 

Општина Жагубица (у даљем тексту: Општина) у финансирању подстицаја програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма може учествовати у границама средстава 

одобрених за ту намену у буџету Општине, a на основу критеријума из овог правилника. 

 

Члан 4. 

Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана из члана 2. 

Правилника имају спортска удружења. 

Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана из члана 2. став 1. тачка 2. 

Правилника имају спортска удружења, месне заједнице и образовне установе. 

 

Члан 5. 

Категоризација спортских организација утврђује се за следеће спортове:  фудбал и  остале   

спортове 

 

Члан 6. 

Критеријуми за категоризацију сиортова су следећи: 

-остварени резултати  

-традиција спорта 

-медијска заступљеност и популарност; 

-здравствени, социјални и други утицај на учеснике; --

--финансијски значај и финансијска самосталност; --

рекламна активност; приступачност и друго. 

 

Члан7. 

Ha основу критеријума за категоризацију, спортови се разврставају у две  групе: 

 

Прва група: фудбал,  

Друга група: остали спортови, 
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Члан 8. 

Расподела средстава из члана 3. овог правилника, врши се на следећи начин: 

 

1. Прва група обухвата до 90% средстава опредељених у буџету Општине за ове намене, 

 

2. Друга група обухвата до 10% средстава определљених у буџету Општине за ове намене, 

 

 

Члан 9. 

Расподела средстава у оквиру спортова се врши на основу следећих критеријума: 

 

Ранга такмичења; 

Постигнути резултати; 

Број такмичара у редовном систему такмичења; 

Трошкови такмичења. 

Члан 10. 

Основни услови за доделу средстава из члана 1. овог Правилника 

су:    

      -да je седиште подносиоца програма на територији Општине, 

-да je подносилац Програма основан ускладу са прописима којим je уређено његово 

оснивање; 

-да се Програм реализује на територији Општине. 

 

Члан 11. 

Расподела средстава из члана 4. став 1. и 2. овог Правилника врши се на основу јавног 

конкурса. 

Јавни конкурс   расписује  Општинско  веће  Општине  Жагубица. 

Акт  о расписивању  јавног  конкурса садржи:  

-предмет  јавног  конкурса 

-потребну  документацију  која  се  подноси  уз  пријаву 

-критеријуме  за  одабир  програма 

-датум  почетка  и завршетка  јавног  конкурса и 

-адресу  на коју  се  доставља пријава 

 

Члан 12. 

Пријава на конкурс подноси се Комисији за спорт, коју образује Општинско веће, на предлог 

председника. 

Уз пријаву подносилац програма подноси програм на прописаном обрасцу чију садржину утврђује 

Комисија. 

Комисија има председника и два члана. 

 

Члан 13. 

Одлуку о додели средстава доноси Општинско већe на предлог Комисије за спорт. 
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Додељена средства се преносе подносиоцу програма чији je програм одобрен, a на основу 

закључених уговора о реализовању одобрених програма између подносиоца програма и општине. 

Уговором се уређују права, обавезе и одговорност уговорних страна, начин реализовања 

програма, као и начин извештавања о наменском трошењу средстава. 

За реализацију закључених уговора задужује се надлежна општинска управа-Одељење за 

финансије и буџет. 

Члан 14. 

Подносиоци програма су дужни да средства користе искључиво за намене за која су 

додељена.        

Наменско трошење средстава, има за последицу повраћаја средстава и неодобравање 

средстава у наредној години. 

 

Члан 15. 

Извештај о реализовању програма за који су додељена средства, подносилац програма je 

дужан да на прописаном обрасцу достави Општинском већу у року од 15 дана пo истеку рока за 

реализовање програма. 

Извештај о реализовању програма разматра Комисија за спорт и оставља предлог 

Општинском већу у вези испуњености услова из члана 14. став 1. овог правилника. 

Недостављање Извештаја из става 1. овог члана има за последицу неодобравање средстава у 

наредној години. 

Члан 16. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Општинксом  службеном  

гласнику Општине  Жагубица". 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број: II -01-401-749/13 

Дана: 04.7.2013. 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

Сафет  Павловић 
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ОСНИВАЧ: 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, Одлука бр. I-020-542/06-01 од 3.8.2006. год. 

 

 

ИЗДАВАЧ: 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

 

Главни и одговорни уредник: 

 

Томислав Милојевић, дипл. правник, секретар Скупштине општине Жагубица 

телефон: 012/643 - 602  факс: 012/ 643 – 237 

 

е – маил: sozagubica@gmail.com 

 

 

Обрадио: 

 

Жељко Илић, дипл. правник, стручни сарадник за послове правне помоћи 

телефон: 012/ 7643-153    е – маил: zeljko.ilic73@gmail.com 
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