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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2018

БРОЈ 30

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 83/014др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018), члана 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/2015 и 5/2018) и члана 18.Пословника о раду
Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09),Општинско веће општине Куршумлија
на седници одржаној дана 26.12.2018.године, донело је следећи:

ЗАКЉУЧАК
I.
II.

III.

УТВРЂУЈЕ СЕ предлог Статута општине Куршумлија.
Предлог Статута општине Куршумлија доставити Министарству државне
управе и локалне самоуправе ради давања мишљења о усклађености Статута са
Законом о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“, бр.47/2018).
Закључак објавити у Службеном листу општине Куршумлија.

Број: II-02-161/2018-3
У Куршумлији, 26.12.2018.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц,с.р.
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2.
На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) и члана
61. Статута општине Куршумлија ("Службени лист општине Куршумлија", бр. 22/08, 08/09,
07/11, 15/14/, 25/15 и 05/18), Oпштинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана
26.12.2018.године, доноси
OДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКA о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у општини Куршумлија
Члaн 1.
Овом одлукм врше се измене и допуне Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини
Куршумлија број: II-02-17 од 01.02.2017.године („Сл.лист“ број 2/17).
Члaн 2.
Мења се члан 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Куршумлија и сада гласи:
„Годишњи програм се извршава према следећој динамици:
–

20. април – организације у области спорта достављају своје предлоге годишњих
програма Спортском савезу Куршумлије, на прописаном обрасцу;

–

1. јун – Спортски савез Куршумлија разматра приспеле предлоге организација у
области спорта, утврђује коначне предлоге годишњих програма који би се
финансирали из буџета општине Куршумлија, врши ревизију предлога и обрасца
предлога програма и доставља предлоге Општинском већу, на прописаним обрасцима,
заједно са обједињеном рекапитулацијом предложених програма;

–

5. јун – председник општине образује стручну комисију за одобрење годишњих
програма и јавно објављује њен састав;

–

1. јул – Стручна комисија анализира и оцењује поднете предлоге годишњих програма и
подноси предлог председнику општинеу;

–

15. јул – Општинско веће утврђује прелиминарни обједињени предлог годишњих
програма задовољавања потреба и интереса грађана у општини Куршумлија, за
наредну буџетску годину, на основу предлога Стручне комисије;

–

15. децембар – Општинско веће ревидира прелиминарни обједињени предлог
годишњих програма и усклађује га са средствима утврђеним у буџету општине
Куршумлија за наредну годину, на предлог председника општине;
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–

30. децембар – Општинско веће одлучује (доноси решење) о одобравању програма и
обавештава носиоце програма о висини одобрених средстава по годишњим
програмима;

–

31. јануар – председник општине закључује уговор о реализовању програма.

Уколико нека од организација у области спорта не достави Спортском савезу Куршумлија
свој предлог програма до 1. априла, оставиће им се у оправданим случајевима накнадни рок до
седам дана за достављање предлога, а ако ни тада предлог не буде достављен, сматраће се да је та
организација одустала од предлагања својих програма у текућој години.
Рокови из става 1. овог члана представљају крајњи рок за предузимање утврђених радњи.
Јавни позиви и јавна обавештења, у смислу овог правилника, објављују се на интернет
сајту општине Куршумлија.
У јавном позиву за достављање посебних програма наводе се битни услови и критеријуми
које треба да испуне предложени програми, а посебно: предмет јавног позива, висина средстава
која су на располагању за предмет јавног позива, крајњи рок до кога морају бити употребљена
добијена средства, рок до кога морају бити поднети предлози програма, датум обавештавања
носиоца програма о одобреним програмима, место, време и лице код кога се може добити
документација у вези с јавним позивом.
Број посебних програма који могу бити поднети по јавном позиву и који могу бити
одобрени може бити у јавном позиву одређен на следећи начин: 1) дозвољава се подношење само
једног предлога програма од стране једног носиоца програма; 2) дозвољава се достава више
предлога програма истог носиоца програма, али се одобрава само један; 3) дозвољава се
достављање више предлога програма истог носиоца програма и више може бити одобрено, али се
ово условљава тиме да иста лица не могу бити ангажована на овим програмима (различити
програмски тимови); 4) дозвољава се да организација може бити партнер у већем броју програма,
под условом да има капацитет да учествује у тим програмима.
Општинско веће може да утврди у јавном позиву за достављање предлога посебних
програма пројектне, односно програмске задатке за подношење програма.
Одлуком Општинског већа могу бити одређени и максимално дозвољени износи по
програму за поједине области општег интереса у области спорта. Уколико је таква одлука донета,
максимално дозвољени износ се наводи у јавном позиву и јавном обавештењу.
Одлука Општинског већа из става 8. овог члана објављује се на сајту општине Куршумлија
пре почетка предлагања програма.
Спортски савез Куршумлије може да од предлагача програма, за предлоге програма код
којих постоји потреба за додатним информацијама или појашњењима или кориговањима, пре
достављања предлога општини Куршумлија, тражи додатно објашњење или кориговање програма
од подносиоца програма.
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Општинско веће може утврдити оквирни горњи износ који се може одобрити из буџета
општине Куршумлија организацијама у области спорта за реализацију појединих годишњих
програма из члана 137. став 1. Закона, тај износ поделити бројем бодова који имају све
организације у области спорта које су поднеле предлоге годишњих програма из исте области
потреба и интереса грађана у области спорта, и тако утврдити новчану вредност појединачног бода
за текућу годину.
У случају из става 12. овог члана, одређење новчане вредности појединачног бода
представља само оквирни критеријум за доделу средстава за реализацију програма одређеног
носиоца програма, а да ли ће се и у ком обиму ће се одобрити средства, искључиво зависи од
квалитета програма и испуњености критеријума утврђених Законом и овим правилником.“
Члан 3.
У свему осталом Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у општини Куршумлија остаје непромењен.
Члан 4.
Изменe и допуне Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у општини Куршумлија ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања на огласној табли општинске управе општине Куршумлија.
Број: II-02-161/2018-4
Датум: 26.12.2018.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.економиста.ср.

3.
Република Србија
ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Ул.Пролетерских бригада бб
Број: II-02-161/2018
Дана: 26.12.2018.године
Интернет страница наручиоца:
www.kursumlija.org
Куршумлија
На основу члана 21. став 1. Алинеја 2. Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Куршумлија број:
II-02-17 од 01.02.2017.године („Сл.лист“ број 2/17) и члана члана 61. Статута општине
Куршумлија ("Службени лист општине Куршумлија", бр. 22/08, 08/09, 07/11, 15/14/, 25/15 и
05/18), Oпштинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 26.12.2018.године, издаје
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ОБАВЕШТЕЊЕ
о максимално расположивом износу у буџету општине Куршумлија за 2019.годину, за
финансирање годишњих програма и финансирање посебних програма, по областима потреба и
интереса грађана из члана 137. став 1. Закона о спорту.
Oбавештење се издаје у року од 60 дана од дана усвајања буџета општине Куршумлија,
ради достављања предлога годишњих програма организација у области спорта Спортском савезу
Куршумлије, на прописаном обрасцу, у складу са одредбама члана 21. став 1. Алинеја 2.
Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Куршумлија број: II-02-17 од 01.02.2017.године („Сл.лист“
број 2/17).
Средства опредељена у буџету општине Куршумлија за 2019.годину, за финансирање
годишњих програма и финансирање посебних програма, по областима потреба и интереса грађана
из члана 137. став 1. Закона о спорту износе 13.800.000,00 динара.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта (у даљем
тексту: програми) могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу:
1) предлагача програма;
- Предлоге годишњих и посебних програма, у складу са Законом, подносе следеће
организације:
1.1. надлежни територијални спортски савез општине Куршумлија предлог
свог годишњег програма и годишњих програма организација у области
спорта са седиштем на територији општине Куршумлија из члана 137. став
1. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) Закона, ако овим
правилником није другачије утврђено;
1.2. организације у области спорта са седиштем на територији општине
Куршумлија – предлог свог посебног програма из члана 137. став 1. тач. 4), 9),
11) и 15) Закона, ако овим правилником није другачије утврђено.
2) носиоца програма;
- Носилац програма мора:
2.1. да буде регистрован у складу са Законом;
2.2. да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
2.3. да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није
друкчије одређено;
2.4. да има седиште на територији општине Куршумлија, ако Законом или овим
правилником није другачије утврђено;
2.5. да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
2.6. да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
2.7. да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских
активности и делатности;
2.8. да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма
ранијих година;
2.9. да располаже капацитетима за реализацију програма;
2.10.
да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског
савеза.
-

Носилац програма не може да:
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2.11.
буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном
обављања делатности;
2.12.
има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији
програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске
дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
2.13.
буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај
или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем
имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.
3) садржине и квалитета програма;
- Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме:
3.1. да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених
Законом;
3.2. да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици
Србији и Програмом развоја спорта у општини Куршумлија;
3.3. да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног
спортског савеза;
3.4. да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;
3.5. да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву, код
посебних програма;
3.6. да се реализује на територији општине Куршумлија, односно у Републици Србији,
осим програма припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима;
3.7. да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација
чија је чланица Република Србија;
3.8. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине
Куршумлија;
3.9. да ће се реализовати у текућој години;
3.10. да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне
ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност
реализовања програма;
3.11. да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма.
4) финансирања програма.
- Програми се финансирају, у целини или делимично и у висини и под условима који
обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета јединице локалне
самоуправе постигну намеравани резултати.
- Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског
периода за реализацију програма.
- Потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона имају приоритет при
избору програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у
општини Куршумлија, односно други програми могу бити одобрени тек након што
се задовоље потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона.
- Финансијски план (буџет) програма предвиђен предлогом програма треба да буде:
4.1. остварив и објективан – да су планирани реални износи по свим изворима средстава и
врстама трошкова;
4.2. обухватан – да садржи све трошкове програма из свих извора финансирања;
4.3. структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног
обрасца за израду програма;
4.4. уравнотежен – у односу на планиране трошкове;
4.5. тачан и реалан – по свим врстама трошкова.
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Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од
укупне суме средстава буџета општине Куршумлија предвиђених за финансирање програма из
области спорта, с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана
у општини Куршумлија морају односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са
спортом деце, осим када је то супротно природи предложеног програма, с тим да се активности
повезане са спортом деце у програму обавезно дефинишу као посебна програмска целина.
Носилац годишњег програма дужан је да промет буџетских средстава врши преко посебног
текућег рачуна за реализацију годишњег програма наведеног у предлогу програма, који ће се
користити искључиво за буџетска средства која добија од општине Куршумлија, у складу са
прописима којима се уређује пренос средстава из буџета.
ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ
Предлози годишњих и посебних програма подносе се посебно за сваког носиоца
програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона о
спорту.
Предлог програма садржи детаљне податке о:
- носиоцу програма;
- области потреба и интересе грађана у којој се остварује програм из члана 137. став
1. Закона;
- учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују;
- циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм
решити и којим групама популације и на који начин ће програм користити;
- врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно
обављања активности;
- томе како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата
програма);
- финансијском плану (буџету) програма, односно потребним новчаним средствима,
исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном
износу;
- динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства
потребна и рокови у којима су потребна);
- начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације
резултата;
- претходном и будућем финансирању носиоца програма и програма.
У предлог годишњег и посебног програма уносе се одговарајући подаци о личности из
члана 5. став 10. Закона о спорту лица која учествују у реализацији програма.
Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми:
- да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене основне
информације о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца
програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених
средстава, област општих потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона)
и које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца
програма;
- да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару),
читко попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној
употреби.
- да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке;
- да је поднет у прописаном року.
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Обрасци предлога програма, односно апликационог формулара, и то: Образац 1 – Предлог
годишњих програма организација у области спорта; Образац 2 – Предлог годишњег програма
изградње, опремања и одржавања спортских објеката; Образац 3 – Предлог годишњег програма
давања стипендија и новчаних награда; Образац 4 – Предлог посебних програма, одштампани су
уз ово обавештење и Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у општини Куршумлија број: II-02-17 од
01.02.2017.године и чине његов саставни део.
Уз предлог програма, поднет на прописаном обрасцу, подноси се документација утврђена
овим обавештењем и правилником и друга документација којом се доказује испуњеност Законом
и правилником прописаних ближих критеријума за задовољавање потреба и интереса грађана у
области спорта и писана изјава лица овлашћеног за заступање предлагача, односно носиоца
програма да не постоје препреке из члана 5. правилника.
Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити
у потпуности попуњени и достављени у три примерка, с тим да образац предлога програма треба
бити достављен и у електронској форми (це-де, флеш).
Сва обавезна и пратећа документација, као и компакт-диск или флеш меморија (це-де/флеш),
морају бити достављени Општинском већу у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од
оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу
општине Куршумлија.
Предлог програма за који је послат у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.
Предња страна коверте са предлогом програма мора садржати најмање следеће податке; 1)
назив годишњег/посебног програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта; 2) назив подносиоца предлога; 3) адресу подносиоца предлога; 4) назив програма; 5)
напомену да се не отвара пре истека рока из јавног позива (код посебних програма).
Уколико примљени предлог програма није поднет на начин прописан овим обавештењем и
правилником, овлашћено лице општине Куршумлија указаће без одлагања на тај пропуст
подносиоцу програма и позвати га да недостатке отклони у року од седам дана.
Образац за пријављивање предлога програма доступан је код надлежних служби општине
Куршумлија и на интернет сајту општине Куршумлија.
РОКОВИ
Предлози за финансирање годишњих програма, по областима потреба и интереса грађана
из члана 137. став 1. Закона о спорту подносе се у року од 10 дана од дана обjављивања
Обавештења у Службеном листу општине Куршумлија, а најкасније до 08.01.2019..године.
Обавештење о максимално расположивом износу у буџету општине Куршумлија за
2019.годину, за финансирање годишњих програма и финансирање посебних програма, по
областима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона о спорту , биће објављено на
сајту општине Куршумлија.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
Предлоге за финансирање годишњих програма слати искључиво поштом на адресу:
Општина Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, шалтер број 6, са
назнаком: „Предлог за финансирање годишњег програма којим се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у општини Куршумлија - за Спортски савез
Куршумлије“.
Додатне информациjе се могу добити радним даном од 07,00 до 15,00 часова на телефон:
027/381-402, локал 125.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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