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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2015 БРОЈ 12

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
На основу члана 46. став 1.тачка 7 Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС број 129/07 и
83/2014 – др. закон),члана 61. став 1. тачка 7 и члана 78. став 2. и 3. Статута општине Куршумлија
(Сл.лист општине Куршумлија број 22/08, 8/08, 7/011 и 15/014) Општинско веће општине
Куршумлија на седници одржаној дана 18.08.2015. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
I.

РАЗРЕШАВА СЕ Драган Видић, дипломирани правник, са функције Начелника
општинске управе Општине Куршумлија.

II.

Именовани ће се распоредити у Органу општинске управе општине Куршумлија на
радно место сходно својој стручној спреми.

III.

Решење ступа на снагу даном доношења, a објавиће се у Службеном листу
општине Куршумлија.

IV.

Решење доставити именованом,персоналној служби и архиви.

Број II-02-116/2015-1 године
У Куршумлији, 18.08.2015. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, dipl.еcc.с.р.
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2.
На основу члана 46. став 1.тачка 7 и 54. став 2. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник
РС број 129/07 и 83/2014 – др. закон), члана 61. став 1. тачка 7. Статута општине Куршумлија
(Сл.лист општине Куршумлија број 22/08, 8/08, 7/011 и 15/014) Општинско веће општине
Куршумлија на седници одржаној дана 18.08.2015. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
I.

ПОСТАВЉА СЕ Владан Јовановић, дипломирани правник, за вршиоца дужности
Начелника општинске управе oпштине Куршумлија, до окончања поступка јавног
огласа за постављење начелника општинске управе.

II.

Након доношења овог решења расписаће се јавни оглас за начелника општинске
управе општине Куршумлија.

III.

Именовани ће се након престанка функције распоредити у Органу управе општине
Куршумлија на радно место сходно својој стручној спреми.

IV.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине
Куршумлија.

V.

Решење доставити именованом, персоналној служби и архиви.

Број II-02-116/2015-2-1 године
У Куршумлији, 18.08.2015. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, dipl.еcc.с.р

3.
На основу члана 2 ст. 3Oдлуке о јавним паркиралиштима (Сл. лист општине Куршумлија бр.
7/2005, 4/2013, 8/2013 и 8/2015) и одлуке Општинског већа општине Куршумлија, број: II-02126/213-2 од 11.07.2013.год., ЈП Дирекција за изградњу општине Куршумлије дана 17.07.2015.
године доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ПАРКИРАЛИШТА ПО ЗОНАМА, КОРИШЋЕЊУ ЈАВНИХ
ПАРКИРАЛИШТА И УКЛАЊАЊУ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА
Сходно указаној потреби врше се следеће измене и допуне:
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Члан 1.
Мења се члан 5. Одлуке о категоризацији паркиралишта по зонама, коришћењу јавних
паркиралишта и уклањању непрописно паркираних возила број II- 02-49-9/2015 од
06.04.2015.год. који сада гласи:
1. Дирекција обезбеђује обележавање и одржавање паркинг места за особе са
инвалидитетом у складу и након добијања сагласности надлежног органа општинске
управе за послове саобраћаја и то најмање по једно место у свакој улици где се наплаћује
паркирање, уколико постоје услови и потребе.
2. Паркинг места за особе са инвалидитетом могу да користе оне особе којима су оштећени
доњи екстремитети битни за управљање возилом, лица оболела од дистрофије
параплегије, квадриплегије и церебралне парализе и који за кретање користе инвалидска
колица, лица која имају оштећење вида најмање 80%, ратни и мирнодопски војни
инвалиди , цицвилни инвалиди преве до четврте групе и лица на дијализи.
3. За коришћење паркинг места особа са инвалидитетом на основу акта надлежног органа
Дирекција издаје повлашћену паркинг карту.
4. Паркинг места особа са инвалидитетом налазе се:
- у улици палих бораца преко пута градске апотеке ( једно паркинг место),
- у улици Вука Караџића преко пута Општине поред парка, (два паркинг места),
- код ОШ Дринка Павловић (три паркинг места),
- у улици Карађорђевој ( једно паркинг место), код ЈП, Дирекције за изградњу
5. Уколико постоји потреба број паркинг места се може проширити уз одобрење одељења за
локални економски развој Општине Куршумлија.
Члан 2.
Мења се члан 9. Одлуке о категоризацији паркиралишта по зонама, коришћењу јавних
паркиралишта и уклањању непрописно паркираних возила број II – 02-49-9/2015 од
06.04.2015.који сада гласи:
1. Наплата паркирања ван I зоне није дефинисана (паркирање се не наплаћује),
2. Возила СО Куршумлија изузета су од наплате на четири, видно обележеним паркинг
местима, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом у улици Св. Ане.
Члан 3.
Остале одредбе Одлуке о категоризацији паркиралишта по зонама, коришћењу јавних
паркиралишта и уклањању непрописно паркираних возила број II – 02-49-9/2015 од
06.04.2015. остају непромењене.
Члан 4.
Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу Општине Куршумлија“, а ступа на снагу 8 дана од
дана објављивања у „Службеном листу Општине Куршумлија“, Одлуке Општинског већа
општине Куршумлија о давању саггласности на исту.
Број:2130/015
Дана: 17.07.2015.год.
ЈП Дирекција за изградњу
Општине Куршумлија
Директор
Горан Ђорђевић
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4.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана
61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011) и члана
18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09 и 7/11),Општинско
веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 18.08.2015.године, донело је следећи:

ЗАКЉУЧАК
I.

ДАЈЕ СЕ сагласност на предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о категоризацији
паркиралишта по зонама, коришћењу јавних паркиралишта и уклањању непрописно
паркираних возила.

II.

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.

III.

Закључак доставити:Дирекцији за изградњу општине Куршумлија и архиви.

Број: II-02-116/015-4
У Куршумлији, 18.08.2015.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.

5.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07),
члана 137. и 138. Закона о спорту (Сл. гласник РС бр. 24/2011 и 99/2011-др.закон) члана и члана 41.
Статута општине Куршумлија („Службени гласник општине Куршумлија“ број 14/08, 22/08,
28/08, 13/2011 и 23/13), Општинско веће општине Куршумлија, на седници одржаној дана
18.08..2015. године, донело је
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА
ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ КУРШУМЛИЈА
I OПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником, као поверени послови и послови извшења буџета, ближе се уређују:
мерила, критеријуми и начин одобравања програма којим се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта (у даљем тексту: програми) у општини Куршумлија и доделе средстава;
изглед и садржина предлога програма и документације која се уз предлог подноси; садржина и
изглед Извештаја о реализацији и контроли реализације одобрених програма и друга питања
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којима се ближе уређује поступак одобравања програма и доделе средстава из буџета општине
Куршумлија.
Члан 2
Поступак подношења програма, оцене и одобравања програма, доделе средстава
за
задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта, извештавања и контроле
реализације одобрених програма, обављаће се у складу са Законом о спорту (у даљем
тексту: Закон),
сходно ће се примењивати и одредбе Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, бр.49/2012) који
за национални спорт, подзаконским актима министарства надлежног за послове спорта, као и
овим Правилником.
II УСЛОВИ, КРИТЕРИЈУМИ, НАЧИН И ПОСТУПАК ОДОБРАВАЊА
ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА ГОДИШЊЕ И ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ
Члан 3
Предлози годишњих и посебних програма подносе се према програмском календару у складу
са Законом.
Предлог свог годишњег програма и програма својих чланова подноси Спортски савез
Куршумлија, на Обрасцу број 1, који ће утврдити Спортски савез општине Куршумлија.
Носиоци програма, који поднесу годишњи програм којим су обухваћени и посебни програми,
не могу за исте активности да поднесу и посебан програм по јавном позиву.
Предлоге посебних програма по јавном позиву подносе носиоци тих програма, на Обрасцу број
2, који ће утврдити Спортски савез општине Куршумлија.
Члан 4
Јавни позив за предлагање посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана
у области спорта на територији општине расписује Председник општине Куршумлија.
У јавном позиву наводе се битни услови и критеријуми које треба да испуне
предложени програми, а посебно: предмет јавног позива, рок до кога морају бити поднети
предлози програма и орган коме се подносе, место, време и лице код кога се може добити
документација у вези јавног позива, датум обавештавања носиоца програма о одобреним
програмима, крајњи рок до кога морају бити употребљена добијена средства и друга питања у
вези са јавним позивом.
Јавни позиви и јавна обавештења објављују се на званичном сајту општине, средствима јавног
информисања и огласној табли општине Куршумлија.
III ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕНА ПРОГРАМА
Члан 5
Ради разматрања и стручне оцене поднетих предложених програма у области спорта у
поступку одобравања, oбразује се Комисија за оцену програма у области спорта којима се
остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Куршумлија.
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Члан 6
Носилац програма мора да испуњава одговарајуће услове.
Комисија врши посебно оцењивање програма на основу следећих критеријума:
- спортска грана на основу категоризације спортова Спортског савеза Србије ;
- традиција спортске организације у општини Куршумлија ;
- ранг такмичења;
- постигнути резултати ;
- број такмичарских екипа/појединаца у редовном систему такмичења ;
- број ангажованих стручњака са адекватним образовањем ;
- укупан број категорија разврстаних по узрасту и половима;
- праћење здравственог стања својих чланова ;
- могућност квалитетне реализације програма ;
- број чланова спортске организације (без учесника у систему такмичења);
- учешће млађих категорија (до 14 година) у организацији ;
- број лиценцираних такмичара ;
- учешће у раду Спортског савеза Куршумлије ;
- допринос спорту у локалној самоуправи ван својих редовних активности ;
- резултати програма из претходне године ако су коришћена средства општине Куршумлија
- медијско представљање рада спортске организације ;
Члан 7
Ближи критеријуми на основу којих Комисија врши оцену програма су:
- квалитет програма;
- могућност квалитетне реализације програма;
- утицај програма на развој, афирмацију и унапређење спорта у општини Куршумлија;
- могућност реализације програма у току једне буџетске године ;
- сразмера између могуће реализације циљева програма и трошкова његове реализације ;
- медијско представљање програма и
- истицање учешћа општине Куршумлија у суфинансирању програма.
Kритеријуми на основу којих Комисија врши оцену утврђују се, с обзиром на њихову
специфичност, појединачно за сваку врсту програма и то:
1)подстицање и стварање 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 физичком активношћу, без
обзира на пол, узраст, расну и верску припадност или инвалидитет;
*допринос афирмацији рекреативног спорта и значаја редовне физичке активности;
*број учесника који је обухваћен програмом;
*реализација програма изван редовног система такмичења;
*знање и вештина ангажованих спортских стручњака за рад са децом предшколског и
школског узраста и студентима, женама и инвалидима;
*примена телесних вежби којима се остварује позитиван утицај на здравствени статус
учесника програма;
*позитиван утицај програма на социјализацију учесника програма;
*позитиван утицај програма на заинтересованост учесника програма за учешће у спортским
активностима и афирмација значаја бављења спортом учесника програма и
стварање услова за њихово равноправно учешће у спортским такмичењима
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2)организација спортских такмичења од посебног значаја за општину
*капацитет организатора за квалитетну организацију спортског такмичења;
*позитиван утицај на развој и ширење гране спорта у којој се такмичење организује;
*економска оправданост;
*занимљивост за гледаоце и медијско праћење;
*утицај на развој и афирмацију вредности развоја спорта у општини Куршумлија и
*постојање адекватног спортског објекта.
3)спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са
њима;
*знање и вештина ангажованих спортских стручњака да организује и реализује програм;
*усмереност ка повећању обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима узраста
до 18 година;
*број талентованих спортиста који је укључен у спортске активности и
*постојање адекватног спортског објекта.
4)учешће спортских организација са територије општине Куршумлија у европским
клупским такмичењима;
*капацитет организатора за квалитетну организацију спортског такмичења;
*позитиван утицај на развој и ширење гране спорта у којој се такмичење организује;
*економска оправданост;
*занимљивост за гледаоце и медијске преносе;
*утицај на развој и афирмацију вредности националног спорта и развоја спорта у граду и
*постојање адекватног спортског објекта
5)предшколски и школски спорт (рад спортских секција, одсека и друштава, организација
општинских такмичења и праћење школских тимова у даљим такмичењима и др.);
*могућност квалитетне организације и реализације предшколских и школских спортских
такмичења, на безбедан начин, у гранама спорта које су утврђене пропозицијама
надлежног спортског савеза и надлежног министарства у складу са законом;
*знање и вештина ангажованих спортских стручњака да реализују школска спортска
такмичења;
*могућност учешћа на свим нивоима школских спортских такмичења у складу са
календаром Министарства просвете, науке и технолошког развоја и пропозицијама
Савеза за школски спорт и олимпијско васпитање Србије;
*постојање адекватног спортског објекта;
*утицај програма на развој, афирмацију и унапређење спорта у општини Куршумлија;
*број учесника који је обухваћен програмом и
*утицај програма на социјализацију учесника програма
6)делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан општина
Куршумлија
*значај организације у области спорта чији је оснивач или члан општина Куршумлија за
унапређивање и развој спорта у општини;
*допринос афирмацији, унапређењу и развоју спорта у општини Куршумлија;
*унапређење знања и вештина и рада са младим спортским талентима и спортским стручњацима
и
*успостављање нових облика сарадње на националном и међународном нивоу.
7)унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног 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;
*обухват институција, спортских организација и удружења грађана;
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*утицај програма на подизање нивоа свести о потреби унапређења заштите здравља спортиста;
*утицај на повећање обухвата спортиста адекватним спортско здравственим образовањем;
8)стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спротриста, посебно перспективних
спортиста
*постигнути резултати на званичним такмичењима националног гранског савеза из претходне
такмичарске године;
*категорија спорта у складу са националном категоризацијом спортова;
*број година у систему такмичења;
*репрезентативни наступи;
*професионални уговор са својим клубом;
*друга лична примања и примања својих родитеља;
*утицај програма на подизање резултата;
9)спречавање негативних појава у спорту;
*знање и вештина ангажованих спортских стручњака и стручњака у спорту да организују
и реализују програм;
*афирмација правих вредности у спорту;
*утицај програма на спречавање негативних појава у спорту,
*обухват институција, спортских организација и удружења грађана,
*број учесника који је обухваћен програмом.
10)едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у
систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским
активностима и делатностима;
*знање и вештина ангажованих спортских стручњака и стручњака у спорту да организују
и реализују програм;
*допринос прикупљању, евидентирању, обради и публиковању података о постигнутим
спортским резултатима, значајним спортским догађајима и о спортским стручњацима у
оквиру гране спорта на територији општине Куршумлија;
*допринос развоју и унапређењу организованости спортских организација у оквиру грана спорта
на територији општине Куршумлија;
*подизање квалитета организовања редовних такмичарских активности спортских
организација у оквиру гране спорта;
*могућност афирмације и подстицања стручног рада у спорту;
*број учесника који је обухваћен програмом и
*обухват институција, спортских организација и удружења грађана.
11)периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних
информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта у општини
Куршумлија, истраживачко-развојне пројекте и издавање спортских публикација;
*знање и вештина ангажованих спортских стручњака да организује и реализује програм;
*број учесника који је обухваћен програмом;
*унапређење програма који омогућавају формирање базе података које омогућавају даља
истраживања и
*допринос прикупљању, евидентирању, обради и публиковању података.
12)унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије општине
Куршумлија и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских
стручњака и врхунских спортиста;
*знање и вештина ангажованих спортских стручњака да организује и реализује програм;
*допринос развоју и унапређењу стручног рада спортских организација - у оквиру грана спорта на
територији општине Куршумлија;
*стварање услова за свеукупни развој спорта у граду;
*могућност афирмације и подстицања стручног рада у спорту.
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13)награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
*грана спорта по националној категоризацији спортова;
*спортски резултати и резултати у области спорта (такмичари, тренери, педагози, новинари..);
*утицај награђивања на подизање нивоа свести о потреби унапређења заштите здравља
спортиста;
*афирмација и подстицање квалитетнијег рада у својој области;
Члан 8
Програми се оцењују оценом „предлаже се одобравање програма“ и „ не предлаже се
одобравање програма“ уз образложење за оцену сваког програма појединачно.
По извршеној оцени програма Комисија сачињава предлог одобравања програма и доставља
га.
Председнику општине, заједно са износом средстава за суфинансирање за сваки програм
појединачно.
У случају да се програм одобрава са мањим износом средстава од тражених, потребно је
доставити нови ревидирани предлог програма у складу са износом средстава који је одобрен
у року од 3 дана.
Члан 9
О одобрењу годишњих и посебних програма и висини износа средстава која се додељују
носиоцима програма, Председник oпштине одлучује Решењем.
Подносиоцу годишњег програма доноси се Решење о одобрењу годишњег програма. Решење
из става 2. овог члана садржи и одобрене посебне програме уколико су поднети уз годишњи
програм.
Решење о одобрењу посебних програма доноси се збирно за све подносиоце
предлога програма.
Члан 10
Носилац програма који сматра да испуњава утврђене услове и критеријуме, а програм
није одобрен и средства нису додељена, може на то решење поднети приговор
Општинском већу у року од осам дана од дана пријема решења.
По приговору из става 1. овог члана Општинско веће доноси решење у року од 15 дана од
дана пријема приговора.
Решење из става 2. овог члана је коначно и против њега се може водити управни спор.
Члан 11
На основу Решења о одобрењу годишњег програма, Председник општине или лице које
он овласти, закључује Уговор о реализовању програма, са подносиоцем програма односно
Спортским савезом Куршумлија.
На основу Решења о одобрењу посебних програма, Председник општине или лице које он
овласти, закључује Уговор о реализовању програма, са носиоцима посебних одобрених програма.
Уговори о реализацији одобрених програма обавезно морају да садрже: назив и
седиште подносиоца односно носиоца програма; врсту и садржину програма; време
реализације програма, односно обављања активности; циљеве и очекиване резултате; висину
додељених средстава; временски план употребе средстава; начин надзора над одвијањем
реализације програма, обавезе подносиоца или носиоца програма у погледу подношења
извештаја о реализацији програма; доказивање реализације програма, наменског коришћења
средстава, медијског представљања програма и учешћа општине Куршумлија у његовом
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финансирању.
Уколико се подносилац, односно носилац одобреног програма, не одазове позиву за
закључење Уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао
од предлога програма.
Уговор о реализацији одобрених програма који потписују Председник општине Куршумлија и
подносиоци или носиоци одобрених програма, сачињава Служба за Општинско веће и
Председника општине.
Члан 12
Одобрени износ средстава за реализацију програма преноси се подносиоцу програма
односно Спортском савезу Куршумлија у складу са Уговором и одобреним квотама буџета
Општине, а према ликвидној могућности буџета.
Спортски савез Куршумлија са својим члановима односно са сваким носиоцем
програма појединачно, закључује Уговор о реализацији програма и одобрењу финансијских
средстава.
У складу са закљученим Уговорима са носиоцима програма, Спортски савез
Куршумлија расподељује одобрена средства.
IV НАДЗОР И ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Члан 13
Надзор над реализацијом годишњих и посебних програма у области спорта врши Спортски
савез Куршумлија у сарадњи са Службом буџетске инспекције општине Куршумлија о чему
подноси извештај.
Члан 14
Подносилац односно носилац одобреног програма је у обавези да Председнику општине,на
његов захтев, као и у року који је предвиђен Уговором о реализовању програма, а најмање
једном годишње, достави извештај са потребном документацијом о остваривању програма
или делова програма и коришћењу средстава буџета општине Куршумлија.
Периодични извештај са потребном комплетном документацијом о остваривању програма или
делова програма и коришћењу средстава буџета општине се подноси у року од 7 дана по истеку
сваког квартала у току реализације програма.
Председник општине, на предлог Службе буџетске инспекције или Спортског савеза
Куршумлија може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано
раскинути
Уговор
о реализовању програма, са носиоцем програма који не достави
периодични извештај из става 2.овог члана.
Носилац програма је у обавези да у року од 30 дана од завршетка реализације програма
достави Служби буџетске инспекције и Спортском савезу Куршумлија, завршни (коначни) извештај
о реализацији програма, са фотокопијама комплетне документације о утрошку средстава, оверене
сопственим печатом и проценом постигнутих резултата са становишта постављених циљева
(самоевалуација).
Члан 15
Служба буџетске инспекције и Спортски савез Куршумлија (свако из свог домена), врше на
средини циклуса реализације програма, процену обављених активности и до тада постигнутих
резултата, а по завршетку програма 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
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утрошком средстава и да ли је обезбеђена одрживост.
Члан 16
Носилац програма који не утроши одобрена буџетска средства по некој од авансних уплата,
дужан је да у периодичном извештају образложи разлоге због којих та средства нису утрошена, и
да тражи одобрење да се та средства пренесу у наредни период.
Уколико се ради о неутрошеним средствима на годишњем нивоу, носилац програма је
обавезан да по подношењу завршног извештаја изврши повраћај средстава у буџет општине
Куршумлија.
Члан 17
Спортски савез Куршумлија, на свом интернет сајту, најмање једном годишње чини
доступним јавности Извештај о раду носилаца одобрених програма, односно о обиму и начину
стицања и коришћења добијених финансијских средстава.
На свим документима и медијским промоцијама везаним за реализовање програма мора
бити истакнуто да се програм финансира средствима из буџета општине Куршумлија.
V КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА
Члан 18
Подносилац односно носилац одобреног програма води све потребне евиденције
које омогућавају Служби буџетске инспекције спровођење контроле реализовања програма и
утрошка средстава.У обавези је да наведеној служби омогући увид у целокупнудокументацију
и сва места везана за реализацију уговореног програма и податке које воде трећа лица,
а у вези су са коришћењем одобрених средстава и реализацијом програма и у поступку
контроле пружи им сва потребна обавештења.
Носилац одобреног програма дужан је да чува евиденцију, односно документацију која
се односи на реализовање тог програма десет година од дана када је тај програм завршен.
Члан 19
Носилац одобреног програма дужан је да наменски користи средства добијена из
буџета општине Куршумлија.
Носилац одобреног програма обавезан је да набавку добара или услуга у оквиру
одобрених средстава врши у складу са законом којим се уређују јавне набавке.
Средства добијена из буџета општине за реализовање програма којима се остварују
потребе грађана у области спорта у општини морају се вратити, у целости или делимично,
даваоцу средстава, заједно са затезном каматом од момента пријема, у случајевима утврђеним
Законом.
Члан 20
Спортски
савез
Куршумлија,
као
овлашћени предлагач
годишњих програма
спортских организација, прати реализацију одобрених годишњих програма и на крају реализације
програма подноси Извештај о остваривању циљева и ефеката програма, Служби буџетскe
инспекције и Председнику општине, а ако се уоче озбиљни проблеми и недостаци у реализацији
програма и пре тога.
Спортске организације су у обавези да Спортском савезу Куршумлија, као предлагачу

Страна 267

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 12

Датум: 18.08.2015.године

програма, пруже све потребне информације и омогуће увид у сва документа и све
активности везане за реализацију програма.
Члан 21
Спортски савез Куршумлија, 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 Председника општине
и Спортски савез Куршумлије о мерама које су предузете ради утврђивања
одговорности због неуспешног реализовања одобреног програма.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Куршумлија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Број: II-02-116/015-5
У Куршумлији, 18.08.2015.године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Радољуб Видић, dipl.ecc.ср

6.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07),
члана 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и
7/011) и члана 18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“
бр.3/09 и 7/11),Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана
18.08.2015.године, донело је следећe:

РЕШЕЊЕ
I.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о поступку одобравања и финансирања
програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Куршумлија.

II.

Ово решење објавиће се у Службеном листу општине Куршумлија.

III.

Решење доставити:Спортском савезу и архиви.
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Број: II-02-116/015-5
У Куршумлији, 18.08.2015.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц
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