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Службени лист општине Бољевац

На основу члана 138. Закона о спорту ( „Сл. гласник РС“
број 24/2011 и 99/2011) , члана 34 и 35. Статута
спортског савеза општине Бољевац од 26.10.2012.
године, Управни одбор спортског савеза општине
Бољевац на седници одржаној 24.12.2014.године, донео
је
ПРАВИЛНИК
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА И ФИНАНСИРАЊУ
ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ
ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Члан 1.
Овим правилником о одобравању средстава и
финансирању програма којима се остварује општи
интерес у области спорта на територији општине
Бољевац (у даљем тексту: Правилник), утврђују се
основе и мерила финансирања програма којима се
остварује општи интерес у области спорта, која се
примењују на свe спортске организације и спортска
удружења (у даљем тексту: Спортска организација) са
подручја општине Бољевац.
Члан 2.
Право на финансијска средства

из буџета
општине Бољевац имају Спортске организације
које доприносе развоју физичке културе и
спорта, а чије је седиште на подручју општине
Бољевац, уз услов да задовољавају основе и
мерила предвиђене овим Правилником.
Члан 3.
1. Основна поља финансирања програма којима
се остварује општи интерес у области спорта на
територији општине Бољевац су:
1.1 Спортски савез општине Бољевац (у
даљем тексту: ССОБ),
1.2 Спортске организације - чланови ССОБ
1.3 Спортски објекти,
1.4 Врхунски спорт,
1.5 Спортске стипендије,
1.6 Школски спорт,
1.7 Спорт за све,
1.8 Сеоски спорт
2. Допунска поља финансирања физичке културе и
спорта на нивоу општине Бољевац су:
2.1 Спортске манифестације и програми од
значаја за општину Бољевац
Члан 4.
Спортски савез општине Бољевац
Финансирање Спортског савеза Бољеваца ( у
даљем
тексту
ССОБ)
обухвата
трошкове
функционисања,
плате и осталих личних примања
запослених, сталне и материјалне трошкове ССОБ, чији
износ не сме да је већи од 20 % од средстава
предвиђених за остваривање потреба и интереса у
области спорта у Одлуци о буџету општине Бољевац за
текућу годину.
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Стални и материјални трошкови се планирају на
основу приспелих фактура за протеклу годину, увећаних
за инфлаторна кретања и стварног пораста трошкова.
Остале активности Савеза достављају се и
планирају у виду пројеката и програма од интереса за
развој физичке културе и спорта у општини Бољевац
кроз Спортске манифестације и програма од значаја за
општину Бољевац из члана 3. , тачка 2 став 2.1 овог
правилника и Спорта за све из члана 3. , тачка 1 став 1.7
овог правилника а усваја их Управни одбор Спортског
савеза Бољевца ( у даљем тексту УО ССОБ).
Члан 5.
Спортске организације – чланови ССОБ
Финансирање спортских организација обухвата
дотацију спортским организацијама урађену по основу
усвојених програма на УО ССОБ и одобрених од стране
општинског већа.
Након извршене категоризације Спортских
организација
(
правилником
о
критеријумима
категоризације спортова општине Бољевац), сагледавања
програма Спортских организација, УО ССОБ доноси
одлуку о висини суфинансирања спортске организације у
текућој години.
У оквиру дотација издвајају се средства, која
нису предмет категоризације регулисанa су посебним
одлукама УО ССОБ о зарадама тренера, спортским
манифестацијамa, одобравањем посебних програма
спортским организацијама које сe нису категорисале.
Члан 6.
Спортској организацији из члана 3 став 1 тачка 1.2 ( у
даљем тексту: носилац програма) могу да се доделе
средства из буџета општине Бољевац, на основу поднетог
предлога годишњег програма, под условом да испуњава
опште и посебне услове односно критеријуме.
Општи услови су да је носилац програма:
1. уписан у регистар код надлежног органа,
2. послује на недобитној основи,
3. има седиште и своју активност реализује на територији
општине Бољевац,
4. није у поступку ликвидације, стечаја и под
привредном забраном обављања делатности,
5. нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или
дугове према организацијама социјалног осигурања,
6. није у последње две године правоснажном одлуком
кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са
својом делатношћу,
7. директно одговоран за припрему и извођење програма
8. предходно обављао делатност најмање 1 годину
9. са успехом реализовао одобрени програм предходне
године,
10. ангажује најмање једног спортског стручњака који
има законом предвиђене квалификације за рад у спорту,
11.има обезбеђен простор за реализацију програма,
12.да је поднет од стране овлашћеног предлагача
програма,
Посебни критеријуми:
1. да је од интереса за општину Бољевац
2. да садржином и квалитетом програма доприноси
остваривању општег интереса у области спорта кроз
стр.
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повећања обухвата деце, унапређење здравља корисника,
повећање броја група, унапређење стручног рада;
3.да је у складу са спортским правилима надлежног
националног гранског спортског савеза за носиоце
програма.
4. да се реализује на територији општине Бољевац,
5. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у
општини Бољевац тако да се повећава број спортиста ,
унапрђује стручни рад, повећава обухват грађана
бављењем спортом и сл.,
6. да ће се реализовати у текућој години,
7. да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова
програма из сопствених средстава или неког другог
извора,
8. да су дирктни трошкови реаллизације програма
оправдани, стварни и у непосредној вези с циљевима
реализације програма;
9. да додатни (индиректни) оправдаин трошкови носиоца
програма не прелазе 20% од директних оправданих
трошкова реализације програма.
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Решење о одобрењу оваквих средстава доноси
Општинско веће на основу образложења које је у име
носиоца програма предложиоУправни одбор Спортског
савеза општине Бољевац.

Под директним трошковима сматра се: надокнада
службеним лицима за организацију такмичења;
надокнада за котизације, чланарине, регистрације,
спортске књижице и сл; превоз екипе и такмичара на
такмичења и утакмице; исхрана екипе на гостовању,
трошкови организације једне пријатељске утакмице по
сезони, редовни лекарски прегледи спортиста, осигурање
спортиста, закуп и одржавање спортских терена.

Члан 8.
У складу са годишњим календаром општинског
буџета,а на захтев УО ССОБ, носиоци програма
достављају своје предлоге годишњих програма Управном
одбору Спортског савеза општине Бољевац. Управни
одбор Спортског савеза општине Бољевац може да
усвоји програм у целости, да усвоји део програма или да
одбије програм.
Уколико УО ССОБ усвоји само део предлога програма,
враћа програм носиоцу програма на дораду и
усаглашавање, где ће
носиоц програма, буџетска
средства за програм приписати само оним деловима
програма који су му усвојени од стране УО ССОБ а
делове програма за које му нису одобрена буџетска
средства планирати за финансирање из других извора
или их уклонити из програма. Носиоц програма има рок
од 5 радних дана (уколико није због хитности другачије
наглашено) од дана враћања програма, да изврши дораду
и усаглашавање и поново преда предлог програма УО
ССОБ.
Усвојене предлоге програма УО ССОБ доставља
Општинском већу.
Коначно решење о одобрењу програма доноси
Општинско веће.

Под индиректним оправданим трошковима сматра се:
накнада за рад спортских стручњака која учествују у
реализацији програма ; за трошкове куповине спортске
опреме и плаћања услуга (нпр. хотелске услуге) под
условом да су неопходни за реализацију програма и да су
уговорени у складу са законом којим се уређују јавне
набавке; и сви трошкови неопходни за реализацију
програма, које је у име носиоца програма
предложиоУправни одбор Спортског савеза општине
Бољевац а Општинско веће усвојило због процењене
велике важности за општину Бољевац.

Члан 9.
Програми се финансирају у висини и под условима
који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из
буџета општине Бољевац постигну планирани резултати.
Годишњи програми се финансирају недељно на основу
захтева за пренос финансијских средстава Спортског
савеза општине Бољевац а посебни програми једнократно
или у ратама, у зависности од временског периода за
реализацију програма такође на основу захтева за пренос
финансијских средстава Спортског савеза општине
Бољевац буџету општине Бољевац.

Неоправдани трошкови су: дугови или покривање
губитака или задужења; каматна задужења; ставке које
се већ финнсирају из неког другог програма; трошкови
куповине земљишта и зграда и капитална улагања, осим
када је то неопходно за реализацију програма; трошкови
губитка због промене курса валута на финансијском
тржишту; трошкови отплате рата по основу раније
закључених уговора (лизинг, кредит); куповина
алкохолних пића и дувана; казне; куповина поклона;
осим код организације међународних спортских
париредби и у складу са правилима надлежног
међународног спортског савеза; (сви трошкови морају
бити детаљно описани у буџету програма).
Средства која организација или њени партнери улажу у
активности на реализацији програма морају бити посебно
наведена.

Члан 10.
За подношење предлога годишњих програма
објављују се јавна обавештења на сајту Спортског савеза
Бољевца
http://www.ssoboljevac.wix.com
и
у
просторијама ССОБ.

Члан 7.
Изузетно, носиоцу програма, могу се доделити
стимулативна средства за реализацију годишњег
програма од изузетног значаја за унапређење и развој
спорта на територији општине.
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Члан 11.
Носилац годишњег програма дужан је да промет
буџетских средстава врши преко посебног рачуна
наведеног у предлогу програма.
Члан 12.
Предлог годишњег програма којим се остваруују
потребе и интереси грађана у области спорта на
територији општине Бољевац доставља се на
апликационом формулару 1.
Предлог годишњих програма којима се остварује
општи интерес у области спорта, подносе овлашћени
подносиоци програма.
Члан 13.
Овлашћени подносиоци годишњих програма су:
1. Спортски савез општине Бољевац
стр.
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2. Спортски савез општине Бољевац за програме својих
чланова као предлагач програма (носиоци програма су
чланице)
3. Спортски клубови који нису чланови ССОБ и друга
удружења, као носиоци својих програма, ради
остваривања општег интереса.
Члан 14.
Предлог програма подноси ССОБ, обједињено за свој
програм и програме својих чланова. Предлог програма
треба да буде поднет засебно за сваког носиоца програма
(посебан образац за сваког носиоца програма), уз
подношење збирног прегледа свих предлога.
ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ
Члан 15.
Изузетно, спортском, односно другом удружењу могу
да се доделе средства за реализацију посебних програма
на основу поднетог предлога посебног програма у току
године, уколико програм из објективних разлога није
могао да буде поднет у роковима утврђеним овим
правилником, а предмет и садржај програма је такав да
може бити успешно реализован само од стране одређеног
носиоца програма а истовремено је од великог значаја за
општину Бољевац.
Решењем о одобрењу програма из става 1. овог члана
које доноси Општинско веће на образложен предлог
ССОБ утврђује се и износ средстава за његову
реализацију.
Међусобна права и обавезе између спортског,
односно другог удружења чији је програм одобрен
решењем Општинског већа из става 2. овог члана,
уређују се уговором о додели средстава за реализацију
програма.
Члан 16.
Предлози годишњих и посебних програма

разматрају се ако су испуњени следећи
формални критеријуми:
1) да је уз предлог програма достављено пропратно
писмо у коме су наведене најосновније информације о
организацији и предложеном програму (назив, временско
трајање, финансијски износ тражених средстава) које је
потписало лице овлашћено за заступање организације;
2) да је предлог програма поднет на утврђеном
обрасцу, језиком и писмом у службеној употреби.
3) да је потпун;
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изјава да не постоје препреке из члана 6 став 2. тачке 4),
5) и 6) овог Правилника.
Образац предлога програма и документација која се
доставља уз предлог програма морају бити попуњени и
достављени у три примерка, с тим да образац предлога
програма треба бити достављен и у електронској форми.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Члан 18.
Са носиоцем одобреног годишњег односно посебног
програма, у складу са Законом, председник општинског
већа закључује уговор о реализовању програма.
Изузетно, за годишње програме, кад је предлагач
програма Спортски савез, уговор закључују председник
општинског већа и Спортски савез општине Бољевац.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за
закључење уговора у року од осам дана од дана пријема
позива, сагласно Закону сматраће се да је одустао од
предлога програма.
Ако су одобреном програму, према критеријумима
утврђеним овим Правилником, додељена мања средства
за реализацију од средстава наведених у буџету предлога
програма, пре закључења уговора, подносилац програма
усклађује буџет програма са висином расположивих
средстава, односно измену буџета предлога програма,
или доказ да је обезбедио додатна средства за
реализацију програма, најкасније у року од осам дана.

Члан 19.
Одобрени износ средстава за реализацију програма
преноси се организацији која реализује програм у складу
са уговором и одобреним квотама буџета града, према
динамици испостављене документације за наплату.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Члан 20.
Носиоци одобрених годишњих и посебних програма
обавезни су да општинском већу, на његов захтев, а
најмање једном годишње, доставе извештај са потребном
документацијом о остваривању програма или делова
програма и коришћењу средстава буџета општине
Бољевац.

4) да је поднет у прописаном року.
Члан 17.
Уз предлог програма подноси се документација којом
се доказује испуњеност прописаних ближих критеријума
за остваривање општег интереса у области спорта и
година VII
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Наредна уплата буџетских средстава се неће
уплаћивати оним носиоцима програма који не доставе
правдање наменски утрошених срестава ССОБ за
реализацију програма дуже од месец дана од датума
преноса средстава.
Подносиоци одобреног програма у завршном
извештају о реализацији програма врше и процену
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постигнутих резултата са становишта постављених
циљева.

реализовање тог програма пет година од дана када је тај
програм завршен, ако законом није друкчије одређено.

Председник општине, на предлог општинског већа,
може обуставити даље финансирање програма, ако
подносилац одобреног програма не доставе извештај са
потребном документацијом о остваривању програма или
делова програма и коришћењу средстава буџета општине
Бољевац.

Носилац програма је у обавези да УО ССОБ односно
другим овлашћеним лицима од стране општинског већа
омогући увид у целокупну документацију и сва места
везана за реализацију уговореног програма и у поступку
контроле пружи им сва потребна обавештења.
Члан 25.

Носилац програма је у обавези да у року од 30 дана од
завршетка реализације програма достави општинском
већу завршни (коначни) извештај о реализацији
програма, са фотокопијама комплетне документације о
утрошку средстава, оверене сопственим печатом.
Члан 21.
УО ССОБ врши анализу реализације програма и
постизања планираних ефеката, са циљем да се утврди:
да ли је програм спроведен ефикасно и ефективно у
односу на постављене индикаторе; да ли су постављени
циљеви били релевантни; да ли су постигнути очекивани
резултати; да ли је остварен очекивани утицај; да ли су
остварени утицаји у складу са утрошком средстава; да ли
је обезбеђена одрживост и о томе обавештава општинско
веће.
Члан 22.
Носиоци програма који не утроше одобрена буџетска
средства по некој од авансних уплата, дужни су да
изврше повраћај средстава у буџет општине ССОБ, а УО
ССОБ може та средства преусмерити ребалансом на
друге програме.
Члан 23.

Носилац одобреног програма коме су пренета
средства, дужан је да наменски користи средства
добијена из буџета општине Бољевац.
Средства добијена из буџета општине Бољевац за
реализовање програма којима се остварује општи интерес
у области спорта морају се вратити, у целости или
делимично, на рачун буџета општине, заједно са
затезном каматом од момента пријема, у случајевима
утврђеним у члану 133. ст. 1. и 2. Закона и то:
1) нетачно или непотпуно обавести даваоца средстава
о битним околностима везаним за одобрење и
реализовање програма;
2) својим пропустом не изврши програм 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 предвиђеном роковима потребне
извештаје и доказе, иако га је давалац средстава
претходно упозорио на неправилности и последице;

Носилац одобреног програма најмање једном
годишње чини доступним јавности извештаје о свом раду
и о обиму и начину стицања и коришћења средстава и тај
извештај доставља УО ССОБ и исти поставља на
званичну интернет страницу ССОБ.

5) престане да испуњава услове који су на основу
закона потребни за добијање средстава;

На свим документима и медијским промоцијама
везаним за реализовање програма којима се остварује
општи интерес у области спорта мора бити истакнуто да
се програм финансира средствима из буџета општине
Бољевац.

У случају наступања околности из претходног става,
подносилац програма не може добијати средства из
буџета општине Бољевац две године од дана када је
утврђено постојање околности из става 2. овог члана.

6) спречи или онемогући спровођење прописаних,
односно уговорених контролних мера.

Члан 26.
КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ
ПРОГРАМА
Члан 24.
Носилац програма води све потребне евиденције које
омогућавају
УО
ССОБ
спровођење
контроле
реализовања програма и утрошка средстава.

Измене у погледу одобрених средстава за реализацију
програма, могу се извршити ако се:
1) тиме не угрожава основни циљ програма;
2) средства компензују у оквиру буџетске ставке, као
и између њих, обраћајући пажњу на то да варијација не
сме да прелази 15% од првобитно одобрене суме новца у
оквиру сваке буџетске ставке.

Носилац одобреног програма дужан је да чува
евиденцију, односно документацију која се односи на
година VII
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У случајевима из става 1. овог члана, носилац
програма може да направи корекцију у буџету програма
и да о томе обавести УО ССОБ.
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Финансирање трошкова спортских објекта
детаљно ће се регулисати посебним Правилником.
Члан 31.

Одобрено, односно започето финансирање
реализације програма може се обуставити ако
подносилац одобреног програма, у роковима утврђеним
уговором о реализовању програма, није доставио УО
ССОБ извештај са потребном комплетном
документацијом о остваривању програма или делова
програма и коришћењу средстава буџета општине
Бољевац.
Члан 27.
Извештај о поднетим предлозима програма са
траженим износом средстава, извештај о одобреним
програмима са износом одобрених средстава и годишњи
извештај о реализовању свих одобрених програма за
остваривање општег интереса у спорту објављују се на
интернет страници ССОБ.
Члан 28.
Спортски савез општине Бољевац, као овлашћени
предлагач годишњих програма спортских клубова и
савеза, прати реализацију одобрених годишњих програма
и на крају реализације програма подноси извештај
Општинском већу о остваривању циљева и ефеката
програма, а ако се уоче озбиљни проблеми и недостаци у
реализацији програма и пре тога.
Спортски клубови и савези обавезни су да Спортском
савезу општине Бољевац пруже све потребне
информације и омогуће увид у сва документа и све
активности везане за реализацију програма.
Члан 29.
УО ССОБ по завршетку одобреног програма и
добијању извештаја о реализацији програма, врши
анализу реализације програма и постизања планираних
ефеката.
Ако програм није успешно реализован, носилац
програма обавештава општинско веће о мерама које су
предузете ради утврђивања одговорности због
неуспешног реализовања одобреног програма.
Члан 30.
Спортски објекти
Финансирање спортских објеката обухвата
сталне трошкове спортских објеката на територији
општине Бољевац, који на предлог УО ССОБ доноси
општинско веће.
Планирање сталних трошкова израђују и
достављају корисници спортских објеката који су
регулисани уговором о коришћењу – закупу спортског
објекта.
Ова средства су наменска и могу се користи само
у те сврхе.
година VII
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Врхунски спорт
Овај вид финансирања врхунског спорта обухвата
дотацију спортисти који постиже врхунске резултате, од
значаја за општину Бољевац, одређен правилником о
критеријумима категоризације спортова општине
Бољевац.
Члан 32.
Спортске стипендије
Овај вид финансирања обухвата трошкове
такмичара аматера и члана Спортске организације који
учествује на спортском такмичењу гранског савеза,
школском такмичењу и постиже изузетне резултате или
по процени организације се ради о таленту којем су
потребна средства ради даљег рада у спорту од интереса
за организацију и општину Бољевац.
Стипендирање спортиста детаљно ће се регулисати
правилником о критеријумима категоризације спортова
општине Бољевац.
Члан 33.
Школски спорт:
Под школским спортом се подразумевају све
активности, такмичења која се реализују у установама за
образовање и васпитање и у оквиру општине. То су
следеће активност, школска олимпијада, рад са децом
која нису чланови Спортских организација, општинске и
градске лиге и слично.
Финансирање школске физичке културе и спорта
детаљно ће се регулисати правилником о критеријумима
категоризације спортова општине Бољевац.
Члан 34.
Спорт за све
Под спортом за све подразумева се раднички
спорт, спорт инвалида, деце ометаних у развоју,
активности особа трећег доба, сва лица која нису
обухваћена
такмичењем
у
оквиру
Спортских
организација.
Средства се одобравају на основу предатих и
одобрених пројеката, а носилац тих активности је ССОБ.
Финансирање Спорта за све детаљно ће се регулисати
правилником о критеријумима категоризације спортова
општине Бољевац.
Члан 35.
Сеоски спорт
Сеоски спорт је свака спортска активност која је
намењена популацији на селу ради укључивања у спорт
и спортске активности и промоцију истог.
стр.
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Средства се одобравају на основу предатих и
одобрених пројеката, а носиоци тих активности су
спортски клубови на селу, месне заједнице, установе за
образовање и васпитање.
Финансирање Сеоског спорта детаљно ће се
регулисати правилником о критеријумима категоризације
спортова општине Бољевац.
Члан 36.
Спортске манифестације и програми од значаја
за општину Бољвац који нису покривени програмом
за текућу годину
Општинско веће општине Бољевац доноси
посебну одлуку о потреби организовања и спортским
активностима или другим радњама који ће допринети
развоју, популаризацији и промоцији физичке културе и
спорта, а од интереса су за општину.
Посебном одлуком се одобравају и финансирају
наведени програми на терет осталих буџетских
средстава.
Општинско веће општине Бољевац посебном
одлуком може ангажовати спортског лекара за потребе
спортских организација на терет осталих буџетских
средстава.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Управни одбор ће утврдити посебне обрасце пријава за
подношење годишњих програма, посебних програма,
периодичне и завршне извештаје, и они ће чинити
саставни део овог Правилника.
Члан 38.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавити га у "Службеном листу општине Бољевац".
Број: 91-2/2014
У Бољевцу, 24.12.2014. године

Спортски савез општине Бољевац
Драган Милојевић с.р.
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