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  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
Godina XXXVIII            30. mart 2017. godine                          Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 4           K o v a č i c a                                          Cena primerka 150 din. 
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На основу члана 138.  став 2. Закона о спорту  („Сл. 
гласник РС“ бр. 24/2011, 99/2011-др.закон и 10/2016) и 
члана 2. Одлуке о Општинском већу Општине Ковачица 
(„Службени лист Општине Ковачица бр. 14/08), 
Општинско веће Општине Ковачица, на 41. седници 
одржаној дана 30.03.2017. године доноси  
 

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 Ковачица, односно одобрење програма за 
задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта на 
територији Опшине Ковачица 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  града  Општине 
Ковачица могу се користити: 

 
1)     подстицање и стварање услова за унапређење 
спорта кроз повећање учешћа грађана у спортским 
програмима; 

2) учешће спортских организација са територије 
општине Ковачица у клупским такмичењима; 

 
3) делатност организација у области спорта, чији је 
оснивач или члан Општина Ковачица. 

4) подизање квалитета у области свих сегмената 
спорта; 

5) здравствена превенција грађана кроз бављење 
рекреативним спортом 

6) унапређивање и омасовљавање спорта у школама 
7) социјална интеграција особа са посебним потребама 
кроз спортске активности и пројекти који доприносе 
развоју спорта, посебно дечијег и женског спорта. 

 

 

Члан 3. 

 Општина Ковачица (у даљем тексту: општина) у 
финансирању подстицања програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма може учестововати у 
границама средстава одобрених за ту намену у буџету Општине, 
а на основу критеријума из овог правилника. 

  

Члан 4. 

   Право на расподелу средстава за задовољавање потреба 
и интереса грађана из члана 2. Правилника имају спортске 
организације регистроване код надлежног органа тј. уписане у 
одговарајући регистар у складу са Законом;  имају седиште на 
територији Општине Ковачица и да своју активност реализују  
на том подручју, или својим активностима представљају 
општину Ковачица; у складу са утврђеним роковима квартално 
достављају финансијско правдање одобрених средстава по 
претходном пројекту; да подстиче и ствара услове за 
унапређење спорта за све, а посебно деце, омладине, жена и 
особа са инвалидитетом; да се редовно такмиче у појединим 
лигама. 

 Висина средстава за програмске акивности и пројекте 
корисника средстава утврђује се Одлуком о буџету општине 
Ковачица. 

 

Члан 5. 

 Критеријуми за категоризацију групе спортова су 
следећи: 

 

- масовност – број регистрованих такмичара 
- остварени – постигнути  резултати; 
- традиција спорта и критеријум постојања клуба; 
- ранг такмичења; 
- број такмичатских селекција које се такмиче у редовном 
систему такмичења (пионири, јуниори, кадети, сениори); 
- група којој спорт припада по номенклатури Спортског 
савеза Србије 
- тренерски кадар са адекватним образовањем. 
 

Члан 6. 

 На основу критеријума за категоризацију, 
спортови се разврставају у три групе: 
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Прва група: Фудбал,  Рукомет, Куглање ,Стони 
тенис,Одбојка и Атлетика 

Друга група:  Карате и Шах  

Трећа група: Кошарка, Стрељаштво, Тенис и Особе са 
инвалидитетом. 

Члан 7. 

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

 

  1. Прва група обухвата до 87,63% средстава 
опредељених у буџету Општине за ове намене, и то: 

- Фудбал до 43,33% средстава опредељених за 
финансирање ове групе; 

-  Стони тенис до 12,40 % средстава опредељених за 
финансирање ове групе; 

- Рукомет до 15,94% средстава опредељених за 
финансирање ове групе. 

- Куглање до 14,12% средстава опредељених за 
финансирање ове групе; 

- Одбојка до 1,50 % средстава опредељених за 
финансирање ове групе 

- Атлетика до 0,34 % средстава опредељених за 
финансирање ове групе 

 

  2. Друга група обухвата до 6,64 % средстава 
опредељених у буџету Општине за ове намене, и то: 

- Борилачке вештине (карате ,џудо...)до 4,54% средстава 
опредељених за финансирање ове групе; 

- Шах до 2,10% средстава опредељених за финансирање 
ове групе; 

 

  3. Трећа група до 5,73% средстава опредељених у буџету 
Општине за ове намене, и то: 

 

- Кошарка до 2,10% средстава опредељених за 
финансирање ове групе; 

- Тенис до 2,10% средстава опредељених за финансирање 
ове групе.                      

- Стрељаштво  до 0,70% средстава опредељених за 
финансирање ове групе. 

- Особе са инвалидитетом до 0,83 % средстава 
опредељених за финансирање ове групе. 

 

Члан 8. 

 

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

 

- ранг такмичења; 

- постигнути-остварени резултати; 

- масовност – број регистрованих такмичара 

- број такмичарских селекција које се такмиче у редовном 
систему такмичења (пионири, јуниори, кадети и сениори). 

-традиција клуба и критеријум постојања клуба 

- специфичност спорта 
- да је организатор пројекта извршио своје обавезе 
према општини Ковачица у  досадашњим пројектима; 
- усклађеност циљева са усвојеним стратешким 
документима на националном и  локалном нивоу 
(погледати Програм развоја спорта општине Ковачица 
2015-2018); 
- усмереност ка што већем броју грађана и одређеним 
циљним групама: деца и млади, жене, особе са 
инвалидитетом, и сл.; 
- реалан буџет. 

Члан 9. 

 Основни услови за доделу средстава из члана 1. 
овог правилника су: 

 

- да је седиште подносиоца програма на територији  
Општине и да своју активност реализују  на том подручју, 
или својим активностима представљају општину 
Ковачица 

- да је подносилац Програма основан у складу са 
прописима којим је уређено његово оснивање. 

 

Члан 10. 

 Расподела средстава из члана 4.  овог правилника 
врши се на основу јавног конкурса.  

 Јавни конкурс расписује Општинско веће. 

 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 
- адресу на коју се доставља пријава 
- намену и буџетску класификацију са које се средства 
додељују 
- рок за доношење одлуке комисије. 
 

Члан 11. 

 Пријава на конкурс подноси се Одељењу за 
друштвене делатности Општине Ковачица.   

 Уз пријаву подносилац програма подноси 
програм на прописаном обрасцу. 

 Општинско веће образује комисију за спорт која 
даје предлог одлуке за расподелу средстава на основу 
спроведеног јавног конкурса. 

 Комисија има председника и два члана. 

 

Члан 12. 

 Одлуку о додели средстава доноси Општинско 
веће на предлог Комисије за спорт.  
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 Додељена средства се преносе подносиоцу 
програма чији је програм одобрен, а на основу 
закључених уговора о реализовању одобрених програма 
између подносиоца програма и Одељења за друштвене 
делатности . 

 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 
надлежни орган Општинске управе.  

 

Члан 13. 

 

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

  Ненаменско трошење средстава, има за последицу 
повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној 
години. 

  Надлежан орган општине може обуставити 
пренос средстава уколико се између корисника и општине 
Ковачица води пред судом поступак у вези средстава или 
неки други спор. Обустава преноса средстава ће трајати 
до окончања судског  поступка. 

 

Члан 14. 

 

    Извештај о реализовању програма за који су 
додељена средства, подносилац програма  је дужан да на 
прописаном обрасцу  достави Одељењу за друштвене 
делатности у року од 15 дана по истеку рока за 
реализовање програма. 

     Извештај о реализовању програма разматра 
Комисија за спорт и доставља предлог Општинском већу 
у вези испуњености услова из члана 14. став 1. овог 
правилника.  

    Садржину обрасца  Извештаја из става 1. овог 
члана утврђује Комисија за спорт. 

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

Члан 15. 

 

 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 
важи Правилник о критеријумима и поступку доделе 
средстава за финансирање потреба у области спорта („Сл. 
лист Општине Ковачица“ бр. 3/16 и 21/16). 

Члан 16. 

 

    Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Сл. листу Општине Ковачица“.   

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
БРОЈ: 06-27-1/17-01      
ДАНА, 30.03.2017.г. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
К О В А Ч И Ц А  Гарашевић Милан с.р.  
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