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ОПШТИНА ПИРОТ  

 1. 
 
 На основу члана 32.став 1.тачка 20. Закона 
о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС' 
бр.129/07), члана 29.став 1.тачка 20. Статута 
општине Пирот (,,Сл.лист Града Ниша'' бр.11/08, 
44/12), и члана 92. став 2. и 4. Закона о буџетском 
систему а уз сагласност Државне ревизорске 
институције бр.400-204/2015-04 од 21.01.2015. 
године (,,Сл.гласник РС'бр.54/09, 73/10, 101/10, 
101/11 и 93/12),  
 Скупштина општине Пирот, на седници 
одржаној дана 06.03.2015. године, донела је 
 

 

О Д Л У К У 

о вршењу екстерне ревизије завршног 

рачуна буџета општине Пирот за 2014. 

годину 

 
 

Члан 1. 
Завршни рачун буџета општине Пирот за 

2014. годину подлеже екстерној ревизији коју ће, 
уз претходну сагласност Државне ревизорске 
институције обавити екстерни ревизор односно 
лице које испуњава услове за обављање послова 
ревизије финансијских извештаја преписане 
законом којим се уређује рачуноводство и 
ревизија. 
 

Члан 2. 
Избор екстерног ревизора, односно лица за 

вршење екстерне ревизије завршног рачуна 
буџета општине Пирот за 2014. годину извршиће 
Општинска управа општине Пирот – Одсек за 
послове јавних набавки, сагласно одредбама 
Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 3. 
Поступак екстерне ревизије завршног рачуна 

буџета општине Пирот за 2014. годину обавити 
најкасније до 15.05.2015. године. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ,,Службеном листу Града 
Ниша''. 

 
 I бр.06/14-15 
 У Пироту, 06.03.2015 год. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПИРОТ 
 

Председник 
Милан Поповић, с.р. 

 2. 
 На основу члана 97 став 8 Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 
81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), члана 32 став 1 тачка 13 Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/07) и члана 29 став 1 тачка 6 Статута 
општине Пирот („Сл. лист Града Ниша“, бр.11/08 и 
44/12),  
 Скупштина општине Пирот на седници 
одржаној дана 06.03.2015. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се зоне  градње и 
врсте намене објеката, износи коефицијената зона 
и коефицијената намена за обрачун доприноса за 
уређење грађевинског земљишта, критеријуми, 
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износ и поступак умањења доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта, посебно 
умањење износа доприноса за недостајаћу 
инфраструктуру и поступак и начин обрачуна и 
наплате доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта.  
 

Члан 2. 
 Грађевинско земљиште је земљиште које је 
одређено законом или планским документом за 
изградњу и коришћење објеката, као и земљиште 
на којем су изграђени објекти у складу са законом. 
 Грађевинско земљиште се користи према 
намени одређеној планским документом, на начин 
на који се обезбеђује његово рационално 
коришћење, у складу са законом. 
 

Члан 3. 
 Грађевинско земљиште може бити 
изграђено и неизграђено. 
 Изграђено грађевинско земљиште је 
земљиште на коме су изграђени објекти намењени 
за трајну употребу, у складу са законом. 
 Неизграђено грађевинско земљиште је 
земљиште на коме нису изграђени објекти, на 
коме су изграђени објекти без грађевинске 
дозволе и привремени објекти. 
 

Члан 4. 
 Уређивање грађевинског земљишта 
обухвата његово припремање и опремање. 
 Припремање земљишта обухвата истражне 
радове, израду геодетских, геолошких и других 
подлога, израду планске и техничке 
документације, програма за уређивање 
земљишта, расељавање, рушење објеката, 
санирање терена и друге радове. 
 Опремање земљишта обухвата изградњу 
објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и 
уређење површина јавне намене. 
 Грађевинско земљиште потпуно комунално 
опремљено за грађење је земљиште на коме је 
изграђен приступни пут са тротоаром и јавном 
расветом, водоводна и канализациона мрежа. 
 

Члан 5. 
 Програм уређивања грађевинског земљишта 
доноси Скупштина општине Пирот, на предлог ЈП „ 
Дирекције за изградњу општине Пирот“. 
 Програм уређивања грађевинског земљишта 
израђује се у складу са одговарајућим просторним, 
односно урбанистичким планом и развојним 
потребама општине и појединих насељених места. 
 Реализацију програма уређивања 
грађевинског земљишта обезбеђује ЈП „Дирекција 
за изградњу општине Пирот“. 
 

Члан 6. 
 Уређивање грађевинског земљишта 
обезбеђује се уређивањем јавних површина, 

рашчишћавањем, санацијом терена, изградњом 
комуналних објеката и инсталација до прикључка 
грађевинске парцеле на те инсталације.  
 Санација терена у оквиру грађевинске 
парцеле, изградња комуналних објеката и 
инсталација до прикључка на инсталације 
изграђене у оквиру уређивања грађевинског 
земљишта, обавеза је инвеститора изградње 
објекта. 
 Грађевинско земљиште које није уређено, а 
налази се у обухвату планског документа на 
основу кога се могу издати локацијски услови, 
односно грађевинска дозвола, може се 
припремити, односно опремити и средствима 
физичких или правних лица. 
 Лице из става 3 овог члана подноси Јавном 
предузећу „Дирекција за изградњу општине Пирот“ 
предлог о финансирању припремања, односно 
опремања грађевинског земљишта, по коме је 
Дирекција дужна да поступи у року од 15 дана од 
дана пријема предлога. 
 Своје односе везане за финансирање 
припремања и опремања грађевинског земљишта, 
подносилац предлога и ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Пирот“ уређују уговором о заједничком 
припремању, односно опремању грађевинског 
земљишта, закљученим у складу са законом. 
 Уговором из става 5 овог члана уређује се и 
плаћање доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта. 
 Дирекција је дужна да уговор достави органу 
надлежном за издавање грађевинске дозволе 
наредног радног дана по потписивању уговора.  
 

Члан 7. 
 Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта дужан је да плати инвеститор који врши 
изградњу објекта, доградњу и промену намене 
објекта. 
 Обрачун доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта врши се на захтев 
инвеститора а на основу достављене 
урбанистичко-техничке документације, односно 
правноснажних локацијских услова, извода из 
пројекта за грађевинску дозволу, сепарата 
пројекта за грађевинску дозволу која се мења, 
прокјекта изведеног стања и друге документације 
прописане важећим Законом о планирању и 
изградњи и подзаконским актима. 
 Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта не обрачунава се за објекте јавне 
намене у јавној својини (линијски инфраструктурни 
објекти, објекти за потребе државних органа, 
органа територијалне аутономије и локалне 
самоуправе, болнице, домови здравља, објекти 
образовања, отворени и затворени спортски и 
рекреативни објекти, објекти културе, саобраћајни 
терминали, поште и сл.), објекте комуналне и 
друге инфраструктуре (јавни пут, јавна железничка 
инфраструктура, електроенергетски вод, 
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нафтовод, продуктовод, гасовод, објекат висинског 
прелаза, линијска инфраструктура електронских 
комуникација, водовод и канализација и сл.) 
производне и складишне објекте, подземне етаже 
објеката високоградње (простор намењен за 
гаражирање возила, подстанице, трафо станице, 
оставе, вешернице и сл.), осим за делове 
подземне етаже које се користе за комерцијалне 
делатности, отворена дечија игралишта, отворене 
спортске терене и атлетске стазе, као и за 
помоћне објекте који су у њиховој функцији и 
налазе се на истој катастарској парцели. 

За промену намене објеката плаћа се 
допринос када се намена објекта, односно дела 
објекта, мења из једне намене у другу намену за 
коју је прописан већи износ доприноса . 

Инвеститор који уклања постојећи објекат 
који је изграђен у складу са законом (издата 
грађевинска дозвола или други акт који замењује 
грађевинску дозволу), у циљу изградње новог 
објекта на истој локацији, плаћа допринос само за 
разлику у броју квадрата корисне површине 
између објекта који планира да изгради и објекта 
који се уклања. 

Уколико у току изградње настану измене у 
односу на грађевинску дозволу и инвеститор 
изгради већу површину обавезан је да достави 
нови пројекат за грађевинску дозволу, односно 
сепарат за грађевинску дозволу, на основу којих 
ће се сачинити обрачун доприноса за разлику у 
површини који ће бити саставни део измењеног 
решења о грађевинској дозволи. 

Средства добијена од доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта користе се за 
уређивање и прибављање грађевинског 
земљишта у јавну својину и за изградњу и 
одржавање објеката комуналне инфраструктуре. 
  

II  ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 
 

Члан 8. 
 Износ доприноса се утврђује решењем о 
издавању грађевинске дозволе тако што се 
основица коју чини просечна цена квадратног 
метра станова новоградње на територији општине 
Пирот, према последњим објављеним подацима 
Републичког завода за статистику, помножи са 
укупном нето површином објекта који је предмет 
градње, израженом у метрима квадратним, са 
коефицијентом зоне и коефицијентом намене 
објекта утврђеним овом одлуком. 
 Када надлежни орган по захтеву 
инвеститора изда грађевинску дозволу услед 
промена у току грађења, саставни део тог решења 
је нови обрачун доприноса . 
 Саставни део решења о употребној дозволи 
је коначни обрачун доприноса. 
 
 
 
 

а) ЗОНЕ 
Члан 9. 

 Зоне изградње, дате у графичком приказу, 
утврђене су у зависности од обима и степена 
уређености и опремљености земљишта, 
саобраћајне повезаности са градским центром и 
радним зонама, односно погодностима које 
земљиште има, и то: 
 
1 ЗОНА 
Улице: Николе Пашића од 2 до 104, Нишавски 
одред од 2 до 16, 7. јули од 1 до 23, Синђелићева 
од 1 до 3 и од 2 до 6, Тгр Републике од 1 до 117 и 
од 2 до 184, Таковска од 2 до 6, Кеј од 2 до 12, 
Његошева од 1 до 3а и од 2 до 6, Саве 
Ковачевића  од 1 до 11 и од 2 до 4, Кљаза Милоша 
од 1 до 71 и од 2 до 88, Српских владара од 43 до 
85 и од 6 до 90, Драгошева од 1 до 15 и од 2 до 42, 
Ћирила и Методија од 2 до 4, Трг слободе од 1 до 
17, Јеврејска од 1 до 19, Војводе Степе од 1 до 3 и 
од 2 до 10, Вука Пантелића од 1 до 7, Лава 
Толстоја од 1 до 5 и 2, Предрага Бошковића од 2 
до 22, Бранка Радичевића од 2 до 20, Добрице 
Милутиновића од 1 до 31 и од 2 до 30, Трг 
ослободилаца Пирота од 1 до 21 и од 2 до 32, Трг 
пиротских ратника од 1 до 3, Николе Тесле од 1 до 
7, Славонска од 2 до 4, Вука Караџића од 1 до 7. 
 
2 ЗОНА 
Улице: Паје Јовановића од 1 до 27, Кнеза Лазара 
од 2 до 40, Николе Пашића од 1 до 113 и од 106 
до 146, Дечанска од 1 до 63а и од 2 до 52, 
Призренска од 1 до 33 и од 2 до 40, Синђелићева 
од 5 до 15 и од 8 до 14, Војводе Мишића од 2 до 
36, Славонска од 6 до 68 и од 1 до 79, Николе 
Тесле од 2 до 70 и од 9 до 39, Мајора Гавриловића 
од 1 до 7 и од 2 до 4, Српских владара од 1 до 41 
и од 2 до 4, од 92 до 126б и од 87 до 125, таковска 
од 1 до 11 и од 8 до 28, Војводе Момчила од 1 до 
55, Радоја Домановића од 1 до 27 и од 2 до 28, 
Козарачка од 1 до 193, Стевана Сремца од 2 до 90 
и од 1 до 71, Лава Толстоја од 4 до 60 и од 7 до 
47, Јеврејска од 2 до 14, Вуковарска од 2 до 12, 
Алексе Шантића од 1 до 39 и од 2 до 14, Војводе 
Степе од 5 до 57 и од 12 до 88, Хаџи-Нешина од 1 
до 23 и од 2 до 22, Драгољуба Миленковића од од 
2 до 66, Вука Пантелића од 9 до 33 и од 2 до 64, 
Данила Киша од 1 до 23, Ћирила и Методија од 1 
до 33а и од 6 до 20, Београдска од 1 до 11 и од 2 
до 20, Доситејева од 1 до 39 и од 2 до 36, Саве 
Ковачевића од 13 до 79 и од 6 до 66а, Вука 
Караџића од 2 до 36 и од 9 до 39, Далматинска од 
1 до 5а и од 2 до 20, Кеј од 14 до 24а, Предрага 
Бошковића од 1 до 3, 7. јули од 2 до 18, Нишавски 
одред од 18 до 106, Светозара Марковића од 1 до 
9, Устаничка од 1 до 7 и од 2 до 10, Народних 
хероја од 1 до 45 и од 2 до 34, Трг слободе од 2 
до10, Новосадска од 1 до 27 и од 2 до 10, Први мај 
од 1 до 27 и од 2 до 28, Иве Андрића од 1 до 29и 
од 2 до 38, Благоја Костића од 1 до 27 и од 2 до 
38, Омладинских бригада од 2 до 132 и од 1 до 73, 
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Трг Карађорђа од 1 до 25, Саве Немањића од 1 до 
9 и од 2 до 4а. 
 
3 ЗОНА 
Улице: Нишавски одред од 1 до 135 и од 108 до 
260, Паје Јовановића од 2 до 52 и од 29 до 45, 
Милорада Манчића од 1 до 29а и од 2 до 16, 
Павла Крсића од 1 до 15 и од 2 до 42, Војислава 
Вучковића од 1 до 43 и од 2 до 46, Јосифа 
Панчића од 1 до 33 и од 2 до 30, Јерине Николић 
од 1 до 35 и од 2 до 68, Петра Кочића од 1 до 63, 
Бабички одред од 1 до 19 и од 2 до 14, Ђуре 
Даничића од 1 до 29 и од 2 до 22, Сарајевска од 1 
до 5 и од 2 до 14, Милована Глишића од 1 до 21 и 
од 2 до 30, Подгоричка од 1 до 15 и од 2 до 8, 
Сутјеска од 1 до 39 и од 2 до 86, Исидоре Секулић 
од 1 до 5 и од 2 до 8, Стојана Миладиновића од 1 
до 67 и од 2 до 160, Цара Душана од 1 до 111 и од 
2 до 80, Обилићева од 1 до 61 и од 2 до 22, Нишка 
од 1 до 91 и од 2 до 60, Цетињска од 1 до 27а и од 
2 до 28, Капетана Крановића од 1 до 17 и од 2 до 
22, Николе Пашића 115 до фирме „Љубомир 
Картаљевић“ и 148 до Железничке станице, 
Светозара Милетића од 1 до 55 и од 2 до 26а, 
22.дивизије од 1 до 41 и од 2 до 14, Занатлијска од 
1 до 27 и од 2 до 42, Радничка од 1 до 13 и од 2 до 
10, Ђуре Ђаковића од 1 до 33 и од 2 до 30, 
Димитрија Туцовића од 1 до 35 и од 2 до 36, 
Војводе Мишића од 38 до краја парних бројева, 
Војводе Момчила 555а, Козарачка од 195 до краја 
улице и од 2 до краја улице, Драгољуба 
Миленковића од 1 до 101, Саве Ковачевића од 68 
до 90, Ћилимарска од 1 до 17 и од 2 до 12, 
Народних хероја од 47 до 59 и од 36 до 138, 
Молијерова од 1 до 27, Омладинских бригада од 
75 до 95 и од 134 до 144, Тимочка од 1 до 59 и од 
2 до 74, Боре Станковића од 1 до 61 и од 2 до 66, 
Милентија Поповића од 1 до 51 и од 2 до 44, 
Живојина Николића Брке од 1 до 67 и од 2 до 58, 
Светогорска од 1 до 55 и од 2 до 52, Книнска од 1 
до 11 и од 2 до 16, Краљевића Марка од 1 до 49 и 
од 2 до 16а, Хајдук Вељка од 1 до 83 и од 2 до 78, 
Војводе Путника од 1 до 25, Таковска од 30 до 182 
и  од 13 до 141, Српских владара од 128 до 316 и 
од 127 до 429, Милана Ракића од 1 до 11, 
Колубарска од 1 до 37 и од 2 до 88, Партизанска 
од 1 до 43а и од 2 до 54, Вука Пантелића од 35 до 
55 и од 66 до 98, Гаврила Принципа од 1 до 61 и 
од 2 до 6, Војислава Илића од 1 до 31, Трећи пук 
од 1 до 57 и од 2 до 90, Танаска Рајића од 1 до 
111 и од 2 до 102, Победе од 1 до 71 и од 2 до 34, 
Носиоци албанске споменице од 1 до 27 и од 2 до 
32, 1300 каплара од 1 до 21 и од 2 до 8, Мајора 
Тепића од 1 до 41 и од 2 до 28, С. Николајевића од 
1 до 5 и од 2 до 6, М.Милутиновића од 1 до 19 и од 
2 до 48, Церска од 1 до 33 и од 2 до 32, 
Бранислава Нушића од 1 до 5 и од 2 до 8, 
Царибродска од 1 до 9 и од 2 до 10, Јована 
Цвијића од 1 до 7 и од 2 до 6, Нишавска од 1 до 9 
и од 2 до 96, Стевана Мокрањца од 1 до 5 и од 2 

до 14, Ивана Горана Ковачића од 1 до 13, 
Крагујевачки октобар од 1 до 71 и од 2 до 94, 
Максима Горког од 1 до 47 и од 2 до 46, Бошка 
Бухе од 1 до 41 и од 2 до 66, Михајла Пупина од 1 
до 67 и од 2 до 72, Филипа Вишњића од 1 до 85 и 
од 2 до 72, Браће Даскаловић од 1 до 19 и од 2 до 
34, Миливоја Манића од 1 до 47 и од 2 до 22, Први 
мај од 30 до 70 и од 29 до 69, Кнеза Лазара од 1 
до 123, Косовска од 1 до 17 и од 2 до 16, Чика 
Јове-Змаја од 1 до 13 и од 2 до 16, Данила Киша 
од 2 до 48, Сењска од 2 до 20 и од 1 до 45, 
46.дивизије од 1 до 19 и од 2 до 24, 8.септембар 
од 1 до 21 и од 2 до 22а, Јована Скерлића од 1 до 
95, Косте Абрашевића од 1 до 17 и од 2 до 38. 
 
4 ЗОНА 
Улице: Пут за Крупац, Пут за Бериловац, 
Бериловачки пут од 1 до 55 и од  2 до 148б, 
Фрушкогорска од 1 до 15 и од 2 до 10а, Авалска од 
1 до 15 и од 2 до 14, Копаоничка од 1 до 15 и од 2 
до 14, Златиборска од 1 до 9 и од 2 до 18, 
Јастребачка од 1 до 127 и од 2 до 146г, 
Виноградарска од 1 до 37 и од 2 до 16, Басарски 
камен од 1 до 21 и од 2 до 40, Револуционарних 
синдиката од 2 до 32, Ђерам од 2 до 58а, 
Драгољуба Миленковића од 68 до 72, Височки пут, 
Шађине воденице од 2 до 12, Царице Милице од 1 
до 11 и од 2 до 10, Девет Југовића од 1 до 25 и од 
2 до 36, Капетана Карановића од 17а до 39 и од 24 
до 50, Шести колосек од 1 до 13 и од 2 до 16, 
Железничка колонија од 1 до 17 и од 2 до 4а, 
Николе Пашића од фирме „Љубомир Картаљевић“ 
до „Слободне зоне“ и од Железничке станице до 
подвожњака у насељу Радин До, Рузмарина од 1 
до 29, Јанка Веселиновића од 1 до 43, Тихомира 
Ђорђевића од 1 до 49 и од 2 до 32, Лазе 
Лазаревића од 1 до 7 и од 2 до 42, Војводе 
Момчила од 57 до 159, Милутина Велимировића 
од 2 до 16, Милана Ракића од 2 до 112, Војводе 
Путника од 27 до 151 и од 2 до 144, Кавак од 1 до 
18, Савска од 1 до 19, Гробљанска од 1 до 11, 
Расадничка од 1 до 55 и од 2 до 48, Хајдук Вељка 
од 85 до 147 и од 80 до 138, Дунавска од 1 до 39 и 
од 2 до 36, Осми март од 1 до 51 и од 2 до 42, 
Космајска од 1 до 37 и од 2 до 18, Зеленгорска од 
1 до 23 и од 2 до 28, Солунска од 1 до 5 и од 2 до 
8, Балканска од 1 до 17, Југ Богдана од 1 до 15 и 
од 2 до 18, Дринска од 1 до 19 и од 2 до 40, Црни 
врх од 1 до 3 и од 2 до 24, Моравска од 1 до 36, 
Ратарска од 1 до 19 и од 2 до 26. 
 
5 ЗОНА 
Улице: Бериловачки пут од 57 и 297, 
Револуционарних синдиката од 1 до 121, Ђерам 
од 1 до 21 и од 60 до 62, Видличка од 1 до 143, 
Добродолска од 2 до 102 и од 1 до 229, Миџорска 
од 1 до 57а и од 2 до 56, Височки пут од 1 до 85 и 
од 2 до 154, Градашнички пут од 2 до 42, Ристе 
Гостушког од 1 до 21 и од 2 до 10, Патраска од 1 
до 49 и од 2 до 32, Ђуре Јакшића од 1 до 37 и од 2 
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до 46, Проте Матеје од 1 до 19 и од 2 до 30и од 60 
до 62, Шађине воденице од 1 до 213 и од 14 до 36, 
Крфска од 1 до 22, М.Недељковића од 1 до 35и од 
2 до 60, Капетана Карановића од 41 до 143 и од 52 
до 176, Сремска од 1 до 7 и од 2 до 28, 
Видовданска од 1 до 19 и од 2 до 16, Метиљавица 
од 1 до 39 и од 2 до 30, Рузмарина од 31 до 119 и 
од 2 до 268, Лукањска од 1 до 65 и од 2 до 66, 
Каранфила од 1 до 49 и од 2 до 20, Циклама од 1 
до 37 и од 2 до 176, Хризантема од 1 до 45 и од 2 
до 22, Јоргована од 1 до 7 и од 2 до 214, Гладиола 
од 1 до 19 и од 2 до 14, Нарциса од 1 до 23 и од 2 
до 22, Лазе Лазаревића од 44 и од 9 до границе 
градског грађевинског земљишта, Понорска од 1 
до 7 и од 2 до 30, Милутина Велимировића од 18 
до 82, Лужничка од 1 до 15 и од 2 до 46, Падеж од 
1 до 41 и од 2 до 70, 37.дивизија од 1 до 103 и од 2 
до 128, Бођурато од 1 до 39 и од 2 до 40, 
Мамушница од 1 до 11 и 2, Шумски расадник од 1 
до 23, Златиборска од 20 до 48 и од 11 до 41, 
Рогоз од 1 до 145, Прва од 1 до 61, Друга од 2 до 
56, Четврта од 1 до 61 и од 2 до 52, Пета од 1 до 3 
и од 2 до 10, Шеста од 1 до 7 и од 2 до 8, Седма 
од 1 до 19 и од 2 до 10, Осма 1 и од 2 до 6, Девета 
од 2 до 14, Десета од 1 до 19, Тринаеста од 1 до 5 
и од 2 до 10. 
 
6 ЗОНА 
Улице: Градашнички пут од 1 до 27 и од 44 до 132, 
Височке партизанске чете од 1 до 15 и од 2 до 14, 
Девети мај од 1 до 3 и од 2 до 6, Ратка Чучуровића 
од 1 до 15 и од 2 до 20, 26. фебруар од 1 до 49 и 
од 2 до 56, 27.март од 1 до 41 и од 2 до 22, Васе 
Пелагића од 1 до 49 и од 2 до 30, Пиротски 
партизански одред од 1 до 15 и од 2 до 16, 4.јули 
од 1 до 5 и од 2 до 10, Старопланинска од 1 до 11 
и од 2 до 8, Пиротска од 1 до 19 и од 2 до 56, 
Немањина од 1 до 15 и од 2 до 16, Старине 
Новака од 1 до 25 и од 2 до 26, Провалија од 1 до 
13 и од 2 до 20, Јоргована од 9 до 45 и од 216 до 
300, Књажевачка од 2 до 96, Николе Пашића од 
„Слободне зоне“ до 209 и од подвожњака у 
насељу Радин До до 288, Присијански пут од 1 до 
49, Бабина Бара од 1 до 51 и од 2 до 30, Камичка 
од 1 до 5 и од 2 до 12, Расничка од 1 до 75 и од 2 
до 70, села Извор, Бериловац, Гњилан, Пољска 
Ржана, Градашница и Барије Чифлик. 
 
б) КОЕФИЦИЈЕНТИ 

 
Члан 10. 

 Утврђују се следећи коефицијенти зона: 
 - 1. зона са коефицијентом 0,1 
 - 2. зона са коефицијентом 0,095 
 - 3. зона са коефицијентом 0,09 
 - 4. зона са коефицијентом 0,085 
 - 5. зона са коефицијентом 0,08 

 6. зона са коефицијентом 0,075 
 
 
 

Члан 11. 
 Утврђују се коефицијенти намене објеката 
и то за: 

 објекте саобраћаја и везе...................... 0,9 

 објекте терцијалне делатности............ 0,9 

 водопривредне објекте ....................... 0,43 

 објекте јавне делатности..................... 0,35 

 стамбене објекте................................. 0,35 

 објекти физичке културе..................... 0,35 

 објекти посебне намене...................... 0,35 

 објекти за образовање и културу......  0,265 

 пољопривредне објекте..................... 0,095
 

 

 
в) УМАЊЕЊА И ДРУГЕ ПОГОДНОСТИ 
 

Члан 12. 
 Висина доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта умањује се у зависности 
од степена опремљености локације, и то за 
неизграђени: 

 коловоз.........................18 % 

 тротоар........................ 10 % 

 водовод......................... 6 % 

 канализацију................ 26 % 

 јавну расвету..................6% 
 

Члан 13. 
 Уколико је инвеститор учествовао у 
изградњи инфраструктуре (преко месног 
самодоприноса и слично), допринос за уређивање 
грађевинског земљишта се умањује за додатних 
50 % у односу на процентуални износ из члана 12. 
 Право на умањење имају инвеститори који 
донесу потврду о учешћу у месном самодоприносу 
из месне заједнице или други одговарајући доказ. 
 

Члан 14. 
 Умањења доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта из чланова 12 и 13 ове 
одлуке не односе се на објекте станоградње, осим 
објеката социјалног становања . 
  

Члан 15. 
 Висина доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта за изградњу помоћних 
објекта који су у функцији објеката из члана 11 ове 
одлуке и налазе се на истој катастарској парцели, 
обрачунава се са  коефицијентом намене објекта 
који се множи са 0,5. 

 
Члан 16. 

 За индивидуалне стамбене објекте који се 
налазе изван граница зона утврђених чланом 9, 
допринос за уређивање се плаћа у износу од 50% 
од износа доприноса у 6. зони.  Допринос за 
уређење се плаћа у следећим селима: Крупац, 
Велико Село, Мали Јовановац, Велики Јовановац, 
Трњана, Мали Суводол, Велики Суводол, Костур, 
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Блато, Темска, Држина, Петровац, Суково, Бело 
Поље, Војнеговац. 
 У осталим селима пиротске општине не 
плаћа се допринос за уређивање грађевинског 
земљишта. 
 Објекти терцијалне делатности који се 
налазе изван граница зонираног грађевинског 
земљишта допринос за уређивање плаћају у 
износу доприноса у 6. зони. 
 

 
Члан 17. 

 За изградњу објеката пољопривреде, 
сточарства, рибарства, ратарства, 
виноградарства, објеката за сакупљање и прераду 
шумских плодова, сакупљање и сушење биља, 
објеката занатства и  очувања традиције и 
културног наслеђа, допринос се додатно умањује 
за 50%. 

 
Члан 18. 

 За постављање мањих монтажних објеката 
привременог карактера (киосци и  бараке) на 
површинама јавне намене допринос се 
обрачунава са коефицијентом намене од 0,45. 
 За свако наредно постављање на истој 
локацији плаћа се 50% доприноса од износа 
доприноса из претходног става овог члана. 
 Висина доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта за објекте за које се 
сходно закону издаје привремена грађевинска 
дозвола обрачунава се са  коефицијентом намене 
објекта одговарајуће врсте из члана 11 ове одлуке 
који се множи са 0,5. 
 
 

III  НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Члан 19. 

 

 Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта плаћа се најкасније до подношења 
пријаве радова. 
 Инвеститору који уплати допринос 
једнократно, пре подношења пријаве радова, 
допринос се умањује за 30%. 
 У зависности од висине износа доприноса, 
инвеститор може допринос платити у више 
месечних рата и то: 
 - до 50.000,00 дин. може се платити на 36 
месечних рата, 
 - од 50.000,00 до 100.000,00 дин. може се 
платити на 40 месечних рата, 
 - од 100.000,00 до 200.000,00 дин. може се 
платити на 45 месечних рата, 

 ако је износ преко 200.000,00 дин. 
може се платити на 50 месечних рата. 

 Рате ће се усклађивати према званично 
објевљеном показатељу раста потрошачких цена, 

за период од базног датума обрачуна доприноса 
до последњег дана у месецу, а уплаћују се до 15. у 
наредном месецу. 

 
Члан 20. 

 Када се плаћање доприноса врши у ратама, 
инвеститор је дужан да најкасније до подношења 
пријаве радова уплати прву рату и достави 
средства обезбеђења плаћања. 
 Као средство обезбеђења плаћања 
доприноса, инвеститор је дужан да: 
 1. до момента пријаве радова, достави 
неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први 
позив, без приговора, која гласи на укупан износ 
недоспелих рата и која је издата на рок који мора 
бити дужи од 3 месеца од дана доспећа последње 
рате, или 
 2. успостави хипотеку на објекту који вреди 
најмање 30% више од укупног износа недоспелих 
рата, у корист јединице локалне самоуправе. 
 Вредност објекта на коме се успоставља 
хипотека процењује трочлана комисија коју 
образује Општинско веће општине Пирот на 
предлог органа надлежног за утврђивање износа 
доприноса. 
 Инвеститор који гради објекат чија укупна 
бруто развијена грађевинска површина не прелази 
200м² и који не садржи више од две стамбене 
јединице није у обавези да поднесе средства 
обезбеђења у случају плаћања доприноса на рате. 
 

 
Члан 21. 

 Општина Пирот - Општинска управа и 
инвеститор уговором уређују међусобне односе у 
погледу уређивања грађевинског земљишта и 
плаћања доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта, осим када инвеститор износ доприноса 
плаћа једноктратно. 
 Уговором из става 1. овог члана утврђује се: 
износ доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта, динамика и начин плаћања, средства 
обезбеђења, обим, структура и рокови извођења 
радова на уређивању до места прикључка 
грађевинске парцеле на комуналне објекте, 
поступак и услови измене уговора (у случају 
промене намене, капацитета објекта и друго). 
            Обрачун износа доприноса врши ресорно 
одељење Општинске управе.  
                                                                        

Члан 22. 
 Уколико инвеститор не измири доспели 
износ доприноса у прописаном року, наплата ће се 
извршити принудним путем у поступку прописаном 
важећим Законом о пореском поступку и пореској 
администрацији. 
 Трошкови принудне наплате падају на терет 
инвеститора. 
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IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 
 Саставни део ове одлуке је графички приказ 
зона изградње. 

 
Члан 24. 

 Инвеститори који су закључили уговор о 
регулисању накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта или уговор о регулисању накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта закључе до  
дана ступања на снагу ове одлуке, у обавези су да 
плаћају накнаду за уређивање грађевинског 
земљишта у свему у складу са закљученим 
уговором. 

Члан 25. 
             Даном ступања на снагу ове одлуке 
престају да важе одредбе Одлуке о накнади за 
уређивање грађевинског земљишта („Сл. лист 
Града Ниша“,бр.105/13),осим одредби којима се 
уређује накнада за уређивање грађевинског 
земљишта у поступку легализације. 
             Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 
 

I бр. 06/14-15 
 У Пироту, 06.03.2015 год. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПИРОТ 
 

Председник 
Милан Поповић, с.р. 

 3. 
 
          На основу члана 35. Закона о друштвеној 
бризи о деци (“ Сл.гласник РС” број 49/92, 29/93, 
53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96 и 29/01), члана 50. 
Закона о предшколском васпитању и образовању 
(,, Сл.гласник РС,, број 18/10), члана 159. Закона о 
основама система образовања и васпитања ( „Сл. 
гласник РС“ број 72/09, 52/11 и 55/13 ), члана 1. и 
12. Правилника о мерилима за утврђивање 
економске цене програма васпитања и 
образовања у предшколским установама („Сл. 
гласник РС“ број 146/14 ) и члана 21. Статута 
Општине Пирот (“Сл.лист Града Ниша” број 11/08),  
 Скупштина општине Пирот, на седници 
одржаној 06.03.2015. године, донела је  

 

О Д Л У К У  

О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА БОРАВКА 

И УЧЕШЋУ КОРИСНИКА У МЕСЕЧНОЈ 

ЕКОНОМСКОЈ ЦЕНИ ПО ДЕТЕТУ У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЧИКА 

ЈОВА ЗМАЈ“ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
 Овом Одлуком уређују се  услови и начин 
остваривања права на регресирање трошкова 

боравка деце и учешће корисника у месечној 
економској цени по детету  у Предшколској 
установи ,” Чика Јова Змај”. 

 
 

Члан 2. 
 Права утврђена овом одлуком односе се на: 

1. Право на регресирање свих 
трошкова боравка у предшколској 
установи 

2. Право на делимично регресирање 
трошкова боравка у предшколској 
установи 

 
 

II    РЕГРЕСИРАЊЕ  СВИХ ТРОШКОВА 
БОРАВКА ДЕЦЕ 

 
 

Члан 3. 
         Право на регресирање свих трошкова 
боравка у предшколској установи има дете без 
родитељског старања.  
        Дете без родитељског старања , у смислу 
ове одлуке, је дете које нема живе родитеље, чији 
су родитељи непознати или нестали, чији 
родитељи из било ког разлога привремено или 
трајно не извршавају своја родитељска права и 
дужности. 
    Статус детета без родитељског старања 
утврђује се према акту надлежног центра за 
социјални рад.  
 

 
Члан 4. 

         Право на регресирање свих трошкова 
боравка у предшколској установи има  дете са 
сметњама у развоју. 
      Дете са сметњама у развоју , у смислу ове 
одлуке, је дете коме је интерресорна комисија 
донела акт о потреби пружања додатне образовне 
подршке. 
 

Члан 5. 
         Право на регресирање свих трошкова 
боравка у предшколској установи има  дете 
корисника права на материјално обезбеђење 
породице по прописима о социјалној заштити. 
     Статус корисника права на материјално 
обезбеђење утврђује се на основу решења Центра 
за социјални рад. 
 
 

Члан 6. 
       Право на регресирање свих трошкова 
боравка у предшколској установи има  треће дете  
у породици.  
       Број деце у породици утврђује се у односу 
на дан подношења захтева за остваривање права 
утврђених овом Одлуком, према датуму и часу 
рођења уписаних у матичну књигу рођених. 
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     Број деце из разведеног брака или 
ванбрачне заједнице утврђује се према родитељу 
са којим дете живи по одлуци надлежног органа 
или по споразуму родитеља. 
    Број деце која су у време развода брака или 
престанка ванбрачне заједнице била пунолетна 
утврђују се према родитељу с којим живе. 
    Број деце за које је у току поступак 
утврђивања породично правног статуса пред 
неким од надлежних органа одређују се према 
родитељу са којим живе.  
    Чињеница са којим родитељом дете живи, 
утврђује се према акту надлежног центра за 
социјални рад. 
 
 
III    ДЕЛИМИЧНО РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА 

БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ 
УСТАНОВИ 

 
 

Члан 7. 
     Општинско веће Општине Пирот, на основу 
образложеног предлога Управног одбора 
Установе” Чика Јова Змај”, а након анализе 
Одељења за привреду и финансије Општинске 
управе Пирот, доноси Решење о утврђивању 
економске цене смештаја детета у ПУ”  Чика Јова 
Змај”  и то за све облике васпитно-образовног 
рада. 
    Образложени предлог из става 1. овог члана 
треба да садржи све елементе о формирању 
економске цене, које прописује Правилник о 
мерилима за утврђивање економске цене 
програма васпитања и образовања у 
предшколским установама (“ Сл.гласник РС”” број 
146/14). 
 

Члан 8. 
     Регресирање трошкова целодневног и 
полудневног боравка деце предшколског узраста 
одређује се у укупном износу од 80% од економске 
цене, по детету месечно. 
 

Члан 9. 
 Корисник услуге учествује у финансирању 
трошкова целодневног и полудневног боравка 
деце у предшколској установи у износу од 20% од 
економске цене по детету месечно. 
 
 

IV     НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 
РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ 

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
 

Члан 10. 
 Износ којим корисник учествује у 
финансирању трошкова услуге, утврђен у складу 
са чланом 9. ове Одлуке, обрачунава се по истеку 
обрачунског месеца. 

 Обрачун за наплату услуге врши се у 
зависности од броја дана боравка детета у 
установи. 
 За дане присуства детета, услуга се 
наплаћује у пуном износу, а за дане одсуства у 
износу од 50% дневне цене. 
 У случају проглашења ванредне ситуације 
или елементарне непогоде за дане одсуства 
детета услуга се не наплаћује. 
 У случају више силе ( реконструкције, 
санације, адаптације објекта и др. ) уколико 
установа не обезбеди адекватан боравак детета у 
другом објекту, за дане одсуства детета услуга се 
не наплаћује. 
 

 
Члан 11. 

   Предшколска установа ,,Чика Јова Змај' , 
приликом доношења финансијског плана за 
календарску годину, на посебној позицији 
евидентира и исказује приходе из буџета Општине 
Пирот по основу регресирања свих трошкова 
боравка деце. 
 

Члан 12. 
  Обрачун средстава за регресирање 
трошкова боравка деце, предшколска установа 
доставља Општинској управи Општине Пирот -
Одсеку за дечију, здравствену заштиту и 
омладинска питања, до 10-ог у месецу за 
претходни месец.  
 
 
 

 V     ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА    
 

Члан 13. 
    Право на регресирање свих трошкова 
боравка у предшколској установи остварује се по 
прописима о општем управном поступку. 

 
Члан 14. 

   О праву на регресирање свих трошкова 
боравка у предшколској установи у првом степену 
решава Општинска управа  - Одсек за дечију, 
здравствену заштиту и омладинска питања.  
 По жалбама на првостепена решења у 
другом степену решава Општинско веће Општине 
Пирот. 

Члан 15. 
     Предшколска установа, на основу решења о 
регресирању свих трошкова боравка, закључује 
Уговор са корисником услуге у складу са 
расположивим капацитетом за смештај деце. 
 

Члан 16. 
   Корисник услуга дужан  је да пријави сваку 
промену која је од утицаја на остваривање права 
на регресирање трошкова, најкасније у року од 15 
дана од дана настале промене. 
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Члан 17. 
 

    Корисник права из ове Одлуке који је на 
основу неистинитих или нетачних података , или 
непријављивањем промена које утичу на губитак 
или обим права, остварио право на регресирање 
трошкова боравка у предшколској установи у 
већем обиму, дужан је да накнади штету, у складу 
са законом. 
    
 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 
 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о  условима и начину остваривања 
права на регресирање трошкова боравка у 
предшколској установи „Чика Јова Змај“ I бр. 
06/104-11. од 25.11.2011.  ("Службени лист Града 
Ниша", број 72/12).  
 

Члан 19. 
 

     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у  ,,Службеном листу Града Ниша“, а 
примењиваће се на поступке закључивања нових 
уговора.  
 
 

I бр. 06/14-15 
 У Пироту, 06.03.2015 год. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПИРОТ 
 

 
Председник 

Милан Поповић, с.р. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. 
  
 На основу члана 9. став 4. Закона о 
финансијској подршци породици са децом 
(„Службени гласник РС“ бр. 16/02, 115/05 и 
107/09), члана 20. и 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07), члана 
21. и 29. Статута општине Пирот (,,Сл. лист Града 
Ниша“ бр. 11/08) и Локалног плана акције за децу,  
 Скупштина општине Пирот на седници 
одржаној 06.03.2015. године, донела је  
 

 О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

О ДОДАТНИМ ПРАВИМА У ОБЛАСТИ  

ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ 

                                                                
Члан 1. 

У Одлуци о додатним правима у области 
друштвене бриге о деци, I бр. 06/126-11 члан 32. 
мења се и гласи: 
 „Средства за остваривање права 
предвиђених чланом 2. тачка 1.2.3. и 4. ове 
Одлуке исплаћиваће се преко Одељења за 
привреду и финансије Општинске управе Општине 
Пирот на текући рачун корисника права. 
 Средства за остваривање права 
предвиђених чланом 2. тачка 5. ове Одлуке 
исплаћиваће се преко Центра за социјални рад за 
општину Пирот“. 
 

Члан 2. 
 Овлашћује се Одељење за ванпривредне 
делатности Општинске управе Пирот да утврди 
пречишћен текст ове одлуке. 
 

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“ 

 
I бр. 06/14-15 

 У Пироту, 06.03.2015 год. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПИРОТ 
 

Председник 
Милан Поповић, с.р. 
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 5. 
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Члан 6. 
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 I бр.06/14-15 
 У Пироту, 06.03.2015 год. 
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПИРОТ 
 
 

Председник 
Милан Поповић, с.р. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

 6. 
 На основу члана 138. и 141. Закона о спорту 
( „Сл. Гласник РС“ бр. 24/2011 и 99/2011 ), члана 1. 
Правилника о одобравању и финансирању 
програма којима се остварује општи интерес у 
области спорта („Сл. гласник РС“ бр. 49/2012),  
члана 46. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. 
гласник РС“  бр. 129/07 ),  члана 24. став 4. Одлуке 
о Општинском већу општине Пирот ( „Сл. лист 
Града Ниша“ бр. 56/08 и 44/12 ),  
  
Општинско веће општине Пирот на седници 
одржаној 05.03.2015. године донело је 
 

П Р А В И Л Н И К 

О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТОВА И 

КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ 

СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА  

 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Предмет уређивања 

 
Члан 1. 

 
 Овим Правилником ближе се уређују: 
 

1.Категоризација спортова, 
2. Услови, критеријуми, начин и поступак 

доделе средстава из буџета Општине Пирот  за 
остваривање потреба и интереса грађана у 
области спорта, 

- Годишњи и посебни програми 
- Оцена и одобрење програма 
- Извештај о реализацији програма 
- Контрола реализације програма 

 3. Спортске стипендије 
 4. Коришћење спортских објеката 
 5. Награде и признања 

 
Потребе и интереси грађана у  

области спорта у Општини 
 

Члан 2. 
 
 Потребе и интереси грађана у области 
спорта у Општини за чије остваривање се 
обезбеђују средства у буџету Општине су: 
 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, а 
посебно јавних спортских терена у стамбеним 
насељима или у њиховој близини и школских 

спортских објеката, и набавка спортске опреме и 
реквизита; 

3) организација спортских такмичења од 
посебног значаја за Општину; 

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

5) учешће спортских организација са 
територије Општине у европским клупским 
такмичењима; 

6) предшколски и школски спорт (рад 
школских спортских секција и друштава, градска и 
међуопштинска школска спортска такмичења и 
др.); 

7) делатност организација у области спорта 
чији је оснивач или члан Општина; 

8) активности спортских организација, 
спортских друштава, удружења, гранских и 
територијалних спортских савеза на територији 
Општине од посебног значаја за Општину, у 
зависности од тога да ли је спортска грана од 
значаја за Општину, која је категорија спортске 
гране, колико спортиста окупља, у којој мери се 
унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења 
спортска организација 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 битним 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, 
истраживачко-развојни пројекти и издавање 
спортских публикација; 

14) унапређивање стручног рада учесника у 
систему спорта са територије Општине и 
подстицање запошљавања висококвалификованих 
спортских стручњака и врхунских спортиста; 

15) рационално и наменско коришћење 
спортских сала и спортских објеката у јавној 
својини Општине, кроз одобравање њиховог 
коришћења за спортске активности и доделу 
термина за тренирање учесницима у систему 
спорта; 

16) награде и признања за постигнуте 
спортске резултате и допринос развоју спорта. 
 За задовољавање потреба и интереса 
грађана из става 1. овог члана Општина  
обезбеђује у свом буџету потребна финансијска 
средства. 
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Средства за финансирање или 
суфинансирање 

 
Члан 3. 

 Висина средстава за финансирање или 
суфинансирање потреба и интереса грађана у 
области спорта у Општини из члана 2. ове одлуке 
утврђује се сваке године Одлуком о буџету 
Општине.  
 Средства за финансирање или 
суфинансирање потреба и интереса грађана у 
области спорта у Општини која се одобравају у 
складу са овим Правилником морају се наменски 
користити. 
 

3. КАТЕГОРИЗАЦИЈА 
 

Категоризација спортова 
 

Члан 4. 
 Категоризација спортова утврђује се за 
олимпијске, неолимпијске и мулти спортове 

садржане у Правилнику о спортским гранама од 
посебног значаја за Републику Србију, полазећи 
од Правилника о националној категоризацији 
спортова у складу са Законом о спорту, а имајући 
у виду специфичности развоја и положаја 
појединих спортова у општини Пирот. 

  
   Члан 5.  

 
 Критеријуми за категоризацију спортова су 
следећи: 

1. традиција спорта у Републици Србији 
2. традиција спорта у општини Пирот 
3. остварени резултати; 
4. медијска заступљеност и популарност; 
5. здравствени, социјални и други утицај на 

учеснике у спорту; 
6. финансијски значај и финансијска 

самосталност; 
7. приступачност и друго. 

 

 
Члан 6. 
 

На основу критеријума за категоризацију, спортови се разврставају у пет категорија:  
 

1 категорија 2  категорија  3  категорија  4  категорија  5 категорија  

Атлетика  Рвање  Дизање тегова  Аикидо  Боб  

Пливање  Стони тенис  Тријатлон  Бриџ  Санкашки сп.  

Стрељaштво Гимнастика  Једрење  Го  Летеће мете  

Веслање  Кајак-кану  Мачевање  Скокови у воду  Сквош  

Тенис  Бокс  Коњички спорт  Хокеј на трави  Стронг мен  

Фудбал  Џудо  Скијање  Карлинг  Скајбол  

Кошарка  Бициклизам  Стреличарство  Голф  Софтбол  

Одбојка  Теквондо  Синхроно пливање  Рагби  Кунгфу-ву шу  

Рукомет  Куглање  Хокеј на леду  Пикадо  Биатлон  

Ватерполо  Карате  Боди билдинг  Подводне 
активности  

Билијар  

   Кикбокс  Џет ски  Самбо  Маи таи  

   Ваздухопловство  Савате  Кендо  Пеинтбол  
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   Планинарство  Аутомобилизам и 
картинг  

Скијање на води  Свебор  

   Шах  Џиу џицу  Спортско 
пењање  

Практично стрељаштво  

   Специјална 
олимпијада  

Плес  Орјентациони 
спорт  

Летеће мете  

   Спорт инвалида  Бадминтон  Боћање     

      Коњички феј спорт  Кјокошинкаи     

      Мотоспорт  Бејзбол     

      Спортски риболов  Рафтинг     

         Корфбол     

         Клизање     

         Рагби 13     

         Амерички 
фудбал  

   

 
III. УСЛОВИ, КРИТЕРИЈУМИ, НАЧИН И 
ПОСТУПАК ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И 
ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 
ГОДИШЊЕ И ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ  

 
Годишњи и посебни програми 

 
Члан 7. 

 
 Потребе и интереси грађана у области 
спорта у Општини из члана 2. овог Правилника  
остварују се кроз финансирање или 
суфинансирање програма и пројеката, и то: 

 за тач.1), 3), 4), 6), 8), 12), 13) и 14) на 
годишњем нивоу (у даљем тексту: 
годишњи програм); 

 за тач.  5), 7), 9), 11), по јавном позиву (у 
даљем тексту: посебни програм). 

 за тачку 2) на основу одлука који доноси 
надлежни орган општине Пирот 

 за тачку 10) по посебном јавном позиву за 
стипендирање спортиста 

 за тачку 15) на основу годишњег плана 
који доноси надлежни орган општине 
Пирот;  

 за тачку 16) у складу са одлукама 
надлежног органа општине Пирот.  

 
  

 
Програме из става 1. овог члана, тачка 1. и 2. 
носиоци програма достављају Одељењу за 
ванпривредне делатности Општинске управе (у 
даљем тексту: надлежном Одељењу) према 
програмским календарима утврђеним овим 
Правилником. 
 Предлог свог годишњег програма, као и 
годишњих програма чланова Спортског савеза 
Пирота за остваривање потреба и интереса 
грађана из члана 2. став 1. тачка 1), 3), 4), 6), 8), 
12), 13) и 14) ове одлуке подноси Спортски савез 
Пирота, а за остале програме носиоци тих 
програма. 
 Предлог годишњег програма подноси и 
Савез за школски спорт. 
 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.  
 Предлог програма за остваривање потреба 
и интереса грађана из члана 2. став 1. тачка 5), 7), 
9), и 11) овог Правилника подносе носиоци 
наведених програма. 
 Потребе грађана из члана 2. став 1. тачка 1. 
2. и 6. овог Правилника имају приоритет при 
избору програма којим се задовољавају потребе 
грађана у области спорта у општини Пирот. 
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Члан 8. 
  
 Када предлог програма подноси Спортски 
савез Пирота, 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. 

Члан 9.  
 Организације у области спорта могу да 
подносе предлоге програма преко територијалног 
спортског савеза самостално или удружене са 
другим организацијама.  
 Партнери организација који учествују у 
реализацији програма и њихови трошкови 
прихватају се ако испуњавају исте услове који се 
примењују и за носиоце програма, осим да имају 
седиште на територији општине Пирот.  
 У случају партнерских програма, само једна 
организација, која је носилац програма, биће 
одговорна за управљање одобреним 
финансијским средствима свих партнерских 
организација на програму, тако да мора имати 
унутрашњу организацију која ће омогућити такво 
финансијско пословање.  

 
Комисија за доделу средстава  

у области спорта 
 

Члан 10. 
 
 Ради разматрања и стручне оцене поднетих 
годишњих и посебних програма у области спорта, 
у другој и трећој фази у поступку одобравања 
финансијских средстава образује се Комисија за 
доделу средстава у области спорта (у даљем 
тексту: Комисија). 
 Комисија има председника, заменика 
председника и три члана које именује председник 
Општине на период од четири године. 
 У Комисију се именују истакнути спортисти, 
активисти и други стручњаци у области спорта. 
 
 Комисија: 
 - разматра предлоге годишњих програма и 
доставља  надлежном Одељењу, у форми 
предлога Општинском већу,  предлог годишњих 
програма за наредну буџетску годину, 
 - спроводи поступак по јавном позиву за 
финансирање посебних програма, разматра 
пријаве поднете на расписани јавни позив, даје 
стручну оцену поднетих пријава и доставља 
надлежном Одељењу, у форми предлога  
Општинском већу, предлог за одобрење посебних 
програма. 
 Комисија може, за предлоге програма код 
којих постоји потреба за додатним информацијама 
или интервенцијама, да тражи додатно 
објашњење од носиоца програма.  

 Комисија може у поступку оцењивања 
програма преговарати са носиоцима програма.  
 Комисија може о одређеном питању да 
прибави стручно мишљење од стране истакнутих 
стручњака или одговарајућих организација.  
 Стручне, организационе и административно-
техничке послове за потребе Комисије обавља 
надлежно Одељење.  

 
Програмски календар за годишње програме 

 
Члан 11. 

 Програмским календаром за годишње 
програме утврђују се рокови у поступку 
одобравања годишњих програма. 
 Програмски календар за годишње програме 
садржи следеће рокове: 

- 1. јун – носиоци програма достављају своје 
предлоге годишњих програма надлежном 
Одељењу; 

- 1. јул – Комисија разматра предлоге 
годишњих програма и доставља  надлежном 
Одељењу, у форми предлога Општинском већу, 
предлог одобравања годишњих програма; 

- 15. јул – надлежно Одељење, на предлог 
Комисије, утврђује обједињени предлог годишњих 
програма за наредну буџетску годину и исти 
доставља Општинском већу; 

- 15. децембар – председник Општине, на 
предлог Општинског већа ревидира предлоге 
годишњих програма, усклађује их са средствима 
утврђеним у буџету Општине за наредну годину и 
доноси решења о одобравању програма; 

- 30. децембар – надлежно Одељење 
обавештава носиоце програма о висини 
одобрених средстава по програмима. 
 Носиоци програма предлоге годишњих 
програма сачињавају и достављају у форми и на 
начин према упутствима надлежног Одељења. 

 
Програмски календар за посебне програме 

 
Члан 12. 

 
 Програмским календаром за посебне 
програме утврђују се рокови у поступку 
одобравања посебних програма. 
 Програмски календар за посебне програме 
садржи следеће рокове: 

- 15. јануар – утврђивање оквирних износа 
за финансирање посебних програма по ближим 
наменама; 

- 01. фебруар – председник Општине 
расписује јавни позив са роком достављања 
пријава до 30 дана;  

- 15. април – Комисија даје стручну оцену 
поднетих пријава и доставља  надлежном 
Одељењу, у форми предлога Општинском већу, 
предлог одобравања посебних програма. 
Надлежно Одељење, на предлог Комисије, 
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утврђује обједињени предлог посебних програма и 
исти доставља Општинском већу; 

- 15. мај – председник Општине, на предлог 
Општинског већа доноси решење о одобрењу 
посебних програма; 

- 01. јун – надлежно Одељење обавештава 
носиоце програма о одобреним посебним 
програмима. 
 Рокови из става 1. овог члана представљају 
крајњи рок у програмском календару. 

 
Члан 13.  

 
 Поступак подношења програма, оцене и 
одобравања програма, доделе средстава за 
задовољавање потреба и интереса и грађана у 
области спорта, извештавања и контроле 
реализације одобрених програма, водиће се у 
складу са Законом о спорту, Правилником о 
одобравању и финансирању програма којима се 
остварује општи интерес у области спорта, 
подзаконским актима министарства надлежног за 
послове спорта и овим Правилником.  
 
ПОДНОШЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Члан 14. 
 

 Годишњи програми се подносе у складу са 
програмским календаром. 
 Јавни позив за предлагање посебних 
програма којима се остварују потребе и интереси 
грађана у области спорта на територији општине 
расписује председник Општине Пирот, према 
програмском календару.  
 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 са 
јавним позивом, 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 у смислу 
ове одлуке објављују се на званичном сајту 
Општине, средствима јавног информисања и 
огласној табли Општине.  

 
Члан 15.  

 
 Носилац програма мора да:  

1) буде уписан у одговарајући регистар у 
складу са Законом;  

2) искључиво или претежно послује на 
недобитној основи, ако Законом није другачије 
одређено;  

3) да има седиште на територији Општине;  
4) да је директно одговоран за реализацију 

програма;  

5) да је претходно обављао делатност у 
области спорта најмање годину дана;  

6) да је са успехом реализовао претходно 
одобрене програме, осим у случају да програм 
подноси први пут;  

7) да испуњава услове за обављање 
спортских активности и делатности које су у вези 
са предлогом програма у складу са Законом и  

8) располаже капацитетима за реализацију 
програма.  

Члан 16. 
 

 Носилац програма не може да:  
 1) буде у поступку ликвидације, стечаја и 
под привременом забраном обављања 
делатности:  
 2) има блокаду пословног рачуна, пореске 
дугове или дугове према организацијама 
социјалног осигурања и  
 3) буде у последње две године 
правноснажном одлуком кажњен за прекршај или 
привредни преступ у вези са његовом 
делатношћу.  

Члан 17.  
 
 Предлог програма мора да задовољава 
следеће опште критеријуме:  
 1) да доприноси остваривању потреба и 
интереса грађана у области спорта утврђених 
Законом;  
 2) да је у складу са Законом, подзаконским 
актима, Стратегијом развоја спорта у Републици 
Србији и актима Општине;  
 3) да је од значаја за Општину;  
 4) да је у складу са спортским правилима и 
принципима надлежног националног гранског 
спортског савеза;  
 5) да је у складу са условима, критеријумима 
и циљевима наведеним у јавном позиву, код 
посебних програма;  
 6) да се реализује на територији општине 
Пирот, осим програма припрема и учешћа на 
такмичењима;  
 7) да има значајан и дуготрајан утицај на 
развој спорта у општини;  
 8) да ће се реализовати у текућој години;  
 9) да је обезбеђено најмање 10% од укупних 
трошкова програма из сопствених средстава или 
неког другог извора;  
 10) да је предвиђено фазно (у ратама) 
суфинансирање програма, који се реализују у 
дужем временском периоду. 
 

Члан 18.  
 
 Програми се финансирају у висини и под 
условима који обезбеђују да се уз најмањи 
утрошак средстава из буџета Општине постигну 
намеравани резултати.  
 Финансирање активности из програма може 
да обухвати само део зарада запослених, 
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материјалних трошкова и административних 
трошкова, а највише до 20% од одобрене висине 
средстава из буџета Општине Пирот за тај 
програм. 

Члан 19.  
 
 Буџет програма предвиђен предлогом 
програма треба да буде:  
 1) остварив - у смислу реалних износа који 
се планирају по свакој буџетској ставци (стварне 
цене и стандардне тарифе) и у смислу капацитета 
организације носиоца програма;  
 2) обухватан - треба да укључи и покрије све 
трошкове програма и прикаже учешће свих извора 
финансирања;  
 3) структуриран - да је тако формулисан да у 
потпуности прати захтеве прописаног обрасца за 
израду програма;  
 4) избалансиран - посебно у односу на 
допуштене трошкове и  
 5) прецизан.  

Члан 20.  
 
 Оправдани трошкови реализације програма, 
за које се дозвољава утрошак финансијских 
средстава добијених из буџета Општине Пирот, 
јесу:  
 

1) највише до 20% додељених буџетских 
средстава за: 

 део зарада запослених, с тим што 
максимална годишња  накнада за рад 
једног лица које учествују у 
реализацији програма не може бити 
већа од две просечне бруто зараде у 
Републици Србији, према подацима 
органа надлежног за послове 
статистике 

 материјалне и административне 
трошкове ( канцеларијски материјал, 
потршни материјал, хигијенска 
средства, електрична, топлотна 
енергија, комуналије, телефон, 
интернет, закупнину... ) 

 репрезентацију. Спортске 
организације којима се додељује до 
1.000.000 динара могу за 
репрезентацију потрошити до 5% 
укупно добијених буџетских средстава. 
Спортске организације којима се 
додељује од 1.000.000  до 2.000.000 
динара могу за репрезентацију 
потрошити до 4% укупно добијених 
буџетских средстава. Спортске 
организације којима се додељује од 
2.000.000 до 3.000.000 динара могу за 
репрезентацију потрошити до 3% 
укупно добијених буџетских средстава. 
Спортске организације којима се 
додељује преко 3.000.000 динара могу 

за репрезентацију потрошити до 2,5% 
укупно добијених буџетских средстава. 

 
2) најмање 80% додељених буџетских 

средстава за: 

 хранарину и стипендије, највише до 
60% укупно додељених средстава из 
општинског буџета. 

 набавку опреме 

 финансирање трошкова такмичења ( 
судије, делегати...) 

 неопходне трошкове путовања у циљу 
такмичења 

 припреме за такмичење 

 мања уређења спортског објекта ако је 
предвиђено програмом 

 за трошкове куповине 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 

 лекарске прегледе 

 обавезе према надлежном Савезу 

 осигурање спортиста 

 остале неопходне трошкове у циљу 
такмичења... 

 
Члан 21.  

 
 Неоправдани  трошкови реализације 
програма, за које се не дозвољава утрошак 
финансијских средстава добијених из буџета 
Општине Пирот, јесу:  

 дугови и покривање губитака или 
задужења; 

 каматна задужења;  

 рачуни без фискалног исечка, осим за 
услуге за које се фискални рачун не 
издаје; 

 обавезе по рачунима које су створене пре 
последњег квартала претходне године; 

 ставке које се већ финансирају из неког 
другог програма; 

  трошкови куповине земљишта и зграда и 
капитална улагања, осим када је то 
неопходно за реализацију програма;  

 трошкови губитака због промена 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 приредби и у 
складу са правилима надлежног 
међународног спортског савеза;  
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 "разно", "евентуално", "остало" (сви 
трошкови морају бити детаљно описани у 
буџету програма).  

 Сви трошкови предвиђени чланом 20. став 
1. тачка 1., који су иначе оправдани, 
уколико су већи од прописаног 
максималног ограничења. 

 
Члан 22.  

 
 Носиоцу програма неће се одобрити 
програм у поступку доделе средстава, ако је:  
 1) био у конфликту интереса;  
 2) намерно или с крајњом непажњом лажно 
приказао податке тражене у обрасцима за 
подношење програма или ако је пропустио да дâ 
све потребне информације;  
 3) покушао да дође до поверљивих 
информација или да утиче на Комисију или 
надлежно Одељење, током евалуационог периода 
или неког претходног поступка доделе средстава.  
 Предлог да се програм не прихвати и не 
одобре средства, Комисија даје и у случајевима 
да:  
 1) програм није довољно релевантан са 
становишта остваривања потреба и интереса 
грађана у области спорта и остваривања циљева 
утврђених Стратегијом развоја спорта;  
 2) финансијске и оперативне могућности 
носиоца програма нису довољне;  
 3) је програм добио мањи број бодова током 
техничко-финансијске процене (процена квалитета 
предлога програма) у односу на одабране 
предлоге програма и  
 4) резултати преговора нису имали 
позитиван исход. 

 
Члан 23.  

 
 Носилац годишњег програма дужан је да 
промет буџетских средстава врши преко посебног 
рачуна наведеног у предлогу програма. 
 

Члан 24.  
 
 Предлози 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) и које је потписало 
лице овлашћено за заступање организације;  
 2) да је предлог програма поднет на 
утврђеном обрасцу (Апликационом формулару), 
читко попуњеном (откуцаном или одштампаном);  
 3) да је потпун;  
 4) да је поднет у прописаном року.  
 
 
 

ОЦЕНА И ОДОБРЕЊЕ ПРОГРАМА  
 
1. Прва фаза-административна провера  

 
Члан 25.  

 
 У првој фази, надлежно Одељење врши 
административну (формалну) проверу 
предложених програма и оцену испуњености 
прописаних услова и критеријума у погледу 
организације носиоца програма и форме 
програма.  
 Само програми који испуњавају прописане 
услове биће узети у даље разматрање и 
вредновани у другој и трећој фази.  
 
 
2. Друга фаза-оцена програма по Табели 
вредновања  

Члан 26. 
 
 Другу фазу спроводи Комисија. У другој 
фази се врши оцена програма на основу следеће 
Табеле вредновања, прописане у складу са 
Правилником о одобравању и суфинансирању 
програма којима се остварује општи интерес у 
области спорта:  
 

Секција  Макс. 
резултат  

Оцена  

1. Финансијски и оперативни 
капацитет  

20     

1.1 Да ли носилац програма 
и партнери имају довољно 
искуства  у вођењу сличних 
програма  

5     

1.2 Да ли носилац програма 
и партнери имају довољно 
стручности и техничког 
знања за вођење 
предложеног програма, 
(имајући у виду тип 
активности које су 
предвиђене програмом)  

5     

1.3 Да ли носилац програма 
и партнери имају довољне 
управљачке капацитете 
(укључујући особље, опрему 
и способност за управљање 
предложеним буџетом 
програма)  

5     

1.4 Да ли носилац програма 
има довољно стабилне и 

5     



 
 
 
 
 
Страна 80  Број 20                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                        12. март 2015. године 
 

 
 

 

довољне изворе 
финансирања  

2. Релевантност  25     

2.1 Конзистентност програма 
са потребама и интересима 
грађана у области спорта у 
општини Пирот утврђеним 
Законом о спорту и 
Стратегијом развоја спорта?  

5     

2.2 У којој мери програм 
задовољава потребе и узима 
у обзир ограничења која 
постоје у области спорта у 
општини Пирот?  

5     

2.3 Колико су јасно 
дефинисани и стратешки 
одабрани субјекти који су 
везани за програм, односно 
посредници, крајњи 
корисници, циљне групе? - У 
којој категорији спорта се 
годишњи програм реализује?  

5     

2.4 Да ли су потребе циљне 
групе и крајњих корисника 
јасно дефинисане и добро 
одмерене и да ли им програм 
прилази на прави начин?  

5     

2.5 Да ли програм поседује 
додатне квалитете, као што 
су: оригиналност и 
инвентивност, заступање 
унапређења бављења 
спортом у свим сегментима 
становништва, увођење 
структурних промена у 
области спорта, брига о 
перспективним спортистима, 
омогућавање достизања 
врхунских спортских 
резултата?  

5     

3. Методологија  30     

3.1 Да ли су планиране 
активности одговарајуће, 
практичне и доследне 
циљевима и очекиваним 
резултатима?  

5     

3.2 Колико је компактан 
целокупан план програма?  

5     

3.3 Да ли је јасно дефинисан 
план за праћење и процену 
остваривања циљева и за 
процену резултата програма?  

5     

3.4 Да ли је учешће 
партнера, циљне групе и 
крајњих корисника и њихово 
ангажовање у реализацији 
програма добро одмерено?  

5     

3.5 Да ли је план 
реализације програма добро 
разрађен и изводљив?  

5     

3.6 Да ли предлог програма 
садржи индикаторе 
успешности програма који се 
могу објективно 
верификовати?  

5     

4. Одрживост програма  15     

4.1 Да ли ће активности 
предвиђене програмом 
имати конкретан утицај на 
циљне групе, дугорочно 
унапређење рада носиоца 
програма и развој спорта у 
општини Пирот?  

5     

4.2 Да ли ће програм имати 
вишеструки утицај, 
укључујући могућност 
мултипликовања и 
продужавања резултата 
активности као и даљњег 
преношења позитивних 
искустава?  

5     

4.3 Да ли су очекивани 
резултати програма развојно, 
институционално и 
финансијски одрживи?  

5     

5. Буџет и рационалност 
трошкова  

10     

5.1 Да ли је однос између 
процењених трошкова и 
очекиваних резултата 

5     
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задовољавајући?  

5.2 Да ли је предложени 
трошак неопходан за 
имплементацију програма?  

5     

Максимални укупни резултат  100     

  
 Оцена програма у складу са Табелом 
вредновања се врши тако што сваки члан 
Комисије даје оцену по сваком критеријуму 
појединачно, а као оцена програма се узима 
просечна оцена.  
 Предлог програма може се вредновати са 
највише 100 бодова.  
 Само предлози програма који буду 
вредновани са више од 60 бодова по Табели 
вредновања, биће узети у даље разматрање и 
вредновани у погледу испуњености ближих и 
посебних критеријума.  
 Предлози програма који буду вредновани са 
мање од 60 бодова по Табели вредновања биће 
одбијени. 
 Трећа фаза-оцена програма по ближим и 

посебним критеријумима програма 
којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта 
у општини Пирот. 

 
Члан 27. 

  
 Трећу фазу спроводи Комисија. У трећој 
фази се врши оцена програма према ближим и 
посебним мерилима и критеријумима за програме 
из члана 2. тачка 8) овог Правилника и члана 2. 
тачке 1), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 11), 12), 13) и 14) овог 
Правилника. 
 
А) БЛИЖИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ 
ПРОГРАМА ИЗ ЧЛАНА 2. ТАЧКА 8. ПРАВИЛНИКА 

Члан 28. 
  

 Ближи критеријуми и мерила за оцену 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Пирот из члана 2. тачка 
8. Правилника, утврђују се за спортове наведене у 
члану 6. Правилника:  

Члан 29. 
 

 Комисија врши оцену годишњих програма 
спортских организација према следећим ближим 
критеријумима:  
 1. статус спорта на националном, 
међународном плану и локалном нивоу;  
 2. традиција спортске организације у 
општини Пирот;  
 3. ранг такмичења;  
 4. постигнути резултати;  

 5. број такмичарских екипа у редовном 
систему такмичења;  
 6. број ангажованих стручњака са 
адекватним образовањем.  
 
Б) ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ 
ПРОГРАМА ИЗ ЧЛАНА 2. ТАЧКА 8. ОДЛУКЕ  

 
Члан 30. 

 
 Комисија ће приликом оцене програма узети 
у обзир и следеће посебне критеријуме и мерила:  
 

- број неопходних такмичења  ( утакмица ) 
које прописује надлежни грански савез;  

- обавезан број такмичара који учествују у 
такмичењима ( утакмицама ) према пропозицијама 
надлежног гранског савеза   

- висину средства за набавку неопходне 
спортске опреме која се користи за такмичења у 
одређеној спортској грани. 

- остварени међународни резултати. 
 

Члан 31. 
 
 По извршеној оцени приспелих програма из 
члана 2. тачка 8. Правилника, Комисија сачињава 
предлог одобравања програма и доставља га 
надлежном Одељењу у форми предлога 
Општинском већу. Надлежно одељење утврђује 
обједињени предлог годишњих програма и 
доставља  Општинском већу, које предлаже 
председнику Општине одобравање програма. 
  
В) БЛИЖИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ 
ПРОГРАМА ИЗ ЧЛАНА 2. ТАЧКЕ 1), 3), 4), 5), 6), 
7), 9), 11), 12), 13) И 14) ОДЛУКЕ  

 
Члан 32.  

 
 Ближи критеријуми на основу којих Комисија 
врши оцену програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у општини Пирот, из 
члана 2. тачке 1), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 11), 12), 13) и 
14) Одлуке су:  

- квалитет програма;  
- могућност квалитетне реализације 

програма;  
- утицај програма на развој, афирмацију и 

унапређење спорта у општини Пирот;  
- могућност реализације програма у току 

једне буџетске године;  
- усаглашеност циљева са стратешким 

документима и  
- сразмера између могуће реализације 

циљева програма и трошкова његове реализације.  
 
Г) ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ 
ПРОГРАМА ИЗ ЧЛАНА 2. ТАЧКЕ 1), 3), 4), 5), 6), 
7), 9), 11), 12), 13) И 14) ОДЛУКЕ  
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Члан 33. 
  

 Посебни критеријуми на основу којих 
Комисија врши оцену програма из члана 2. тачке 
1), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 11), 12), 13) и 14) Одлуке 
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 
заинтресованост учесника програма за учешће у 
спортским активностима и  

- афирмација значаја бављења спортом 
учесника програма и стварање услова за њихово 
равноправно учешће у спортским такмичењима.  
 

3) организација спортских такмичења од 
посебног значаја за општину Пирот; 

- 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  
- утицај на развој и афирмацију вредности 

развоја спорта у општини и постојање адекватног 
спортског објекта.  
 

4) 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.  
 

5) учешће спортских организација са 
територије општине 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 општини и  
- постојање адекватног спортског објекта.  

 
6) предшколски и школски спорт (рад 

школских спортских секција и друштава, 
општинска и међуопштинска школска 
спортска такмичења 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 надлежног за послове 
просвете и пропозицијама Савеза за школски 
спорт и олимпијско васпитање Србије и  

- постојање адекватног спортског објекта.  
 

7) делатност организација у области спорта 
чији је оснивач или члан Општина; 

 
- значај организације у области спорта чији 

је оснивач или члан Општина за унапређивање и 
развој спорта; 

- допринос афирмацији, унапређењу и 
развоју спорта у општини;  

- унапређење знања и вештина и рада са 
младим спортским талентима и спортским 
стручњацима и  

- успостављање нових облика сарадње на 
националном и међународном нивоу.  
 

9) 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;  
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- обухват институција, спортских 
организација и удружења грађана;  

- утицај програма на подизање нивоа свести 
о потреби унапређења заштите здравља 
спортиста и  

- утицај на повећање обухвата спортиста 
адекватним спортско здравственим образовањем.  
 

11) 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. 
 

12) 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;  

- допринос развоју и унапређењу 
организованости спортских организација у оквиру 
грана спорта на територији општине;  

- 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. 
  

13) периодична тестирања, сакупљање, 
анализа и дистрибуција релевантних 
информација за адекватно 
задовољавање потреба грађана у 
области спорта у општини 
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. 
  

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

- стварање услова за свеукупни развој 
спорта у општини, и др.  

- могућност афирмације и подстицања 
стручног рада у спорту.  
 

Члан 34. 
  У поступку оцене програма из члана 2. тачке 
1), 3), 4), 6), 12), 13) и 14) Правилника врши се 
процена квалитета и финансијско вредновање и 
сваки предлог програма обележава следећим 
коментарима: "Не захтева додатне преговоре" или 
"Захтева додатне преговоре".  
 У случају коментара да предлог програма 
захтева додатне преговоре, Комисија 
установљава оквир за преговоре. Резултат 
преговора може бити позитиван и негативан.  
 По извршеној процени квалитета и 
финансијског вредновања програма и завршених 
преговора, Комисија сачињава предлог програма 
који се одобравају или не одобравају са износом 
средстава за суфинансирање одобрених програма 
и доставља га надлежном Одељењу у форми 
предлога Општинском већу. Надлежно одељење 
утврђује обједињени предлог годишњих програма 
и доставља  Општинском већу, које предлаже 
председнику Општине одобравање програма. 

 
Члан 35.  

 Изузимајући фудбал, имајући у виду његову 
специфичност као  најмасовнијег спорта, уколико у 
било којем другом спорту постоје два клуба у истој 
( мушкој или женској ) конкуренцији којима се 
додељују средства из општинског буџета, укупан 
износ средстава који би се иначе доделио умањује 
се за 30%. Уколико постоје три клуба у истом 
спорту и истој ( мушкој или женској конкуренцији, 
умањење је 40% и тд. 
 

Члан 36.  
 
 По извршеној оцени програма из члана 2. 
тачке 5, 7, 9, 11 ове одлуке, Комисија сачињава 
предлог програма који се одобравају или не 
одобравају са износом средстава за 
суфинансирање одобрених програма и доставља 
га надлежном Одељењу у форми предлога 
Општинском већу. Надлежно одељење утврђује 



 
 
 
 
 
Страна 84  Број 20                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                        12. март 2015. године 
 

 
 

 

обједињени предлог посебних програма и 
доставља  Општинском већу, које предлаже 
председнику Општине одобравање програма. 
 

Члан 37. 
 О одобрењу годишњих и посебних програма 
и висини износа средстава која се додељују 
носиоцима програма, председник Општине 
одлучује решењем.  
 Решење о одобрењу годишњег програма 
доноси се за сваког носиоца програма посебно.  
 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 38.  
 Носилац програма који сматра да испуњава 
утврђене услове и критеријуме, а програм није 
одобрен и средства нису додељена, може на 
решење о одобравању програма 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.  

 
Закључивање уговора о реализовању 

програма 
 

Члан 39.  
 Са подносиоцем одобреног програма 
председник Општине закључује уговор о 
реализовању програма, којим се обавезно уређује: 
 - назив и седиште носиоца програма; 
 - врста и садржина програма; 
 - време реализације програма, односно 
обављања активности; 
 - циљеви и очекивани резултати; 
 - висина додељених средстава; 
 - временски план употребе средстава; 
 - начин надзора над одвијањем реализације 
програма; 
 - обавезе носиоца програма у погледу 
подношења извештаја о реализацији програма; 
 - доказивање реализације програма, 
наменског коришћења средстава, медијског 
представљања програма и учешћа Општине у 
његовом финансирању. 
 Уколико се подносилац 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. 
 

Члан 40.  
 Одобрени износ средстава за реализацију 
програма преноси се организацији која реализује 

програм у складу са уговором, једнократно или у 
ратама, у зависности од временског периода за 
реализацију програма, а према ликвидној 
могућности буџета и динамици испостављене 
документације за пренос средстава.  

 
Изузетно одобравање посебног програма без 

јавног позива 
 

Члан 41.  
 Изузетно, спортској, односно другој 
организацији, могу да се доделе средства за 
реализацију одређеног посебног програма и на 
основу поднетог предлога програма у току године, 
без јавног позива, у случају када је у питању 
програм од посебног значаја за остваривање 
потреба и интереса грађана у области спорта, 
уколико програм из објективних разлога није могао 
да буде поднет у роковима утврђеним Законом, а 
предмет и садржај програма је такав да може бити 
успешно реализован само од стране одређеног 
носиоца програма.  
 О додели средстава из става 1. овог члана, 
решењем одлучује председник Општине на 
предлог надлежног Одељења.  
 
Предлог посебног програма на дужи период 

 
Члан 42. 

 Предлог посебног програма може се 
изузетно односити и на активности које се 
реализују у дужем временском периоду, до четири 
године, под условом да је то нужно с обзиром на 
природу и циљеве активности, да су предлогом 
програма за сваку годину предвиђена потребна 
средства и да су мерљиви годишњи резултати 
реализације програма. 
 Наставак реализације програма из става 1. 
овог члана одобрава се сваке године. 
 Реализација, односно наставак програма из 
става 1. и 2. овог члана може се одобрити само 
ако је поднет годишњи извештај за претходну 
буџетску годину у складу с уговором о 
реализовању програма и ако су остварени 
очекивани резултати. 
 
IV. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  

 
Члан 43.  

 Носилац одобреног годишњег програма из 
члана 2. став 1. тачка 8. овог Правилника је у 
обавези да Одељењу за ванпривредне 
делатности и Одељењу за привреду и финансије ( 
у даљем тексту: надлежним Одељењима ), на 
њихов захтев, као и у року који је предвиђен 
уговором о реализовању програма, достави 
извештај са потребном документацијом о 
остваривању програма или делова програма и 
коришћењу средстава буџета Општине.  
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 Извештај из става 1. овог члана доставља 
се у два истоветна примерка, по један за свако од 
надлежних Одељења. Извештај се доставља као 
периодични и завршни годишњи извештај. 
 Периодични извештај са потребном 
комплетном документацијом о остваривању 
програма или делова програма и коришћењу 
средстава буџета Општине се подноси у року од 
15 дана по истеку сваког квартала у току 
реализације програма: 

 до 15.04. за прво тромесечје 

 до 15.07. за друго тромесечје 

 до 15.10. за треће тромесечје  
 Наредна авансна уплата буџетских 
средстава се неће уплаћивати оном носиоцу 
програма који не достави периодични извештај из 
става 2. овог члана.  
 Председник Општине, на предлог надлежног 
Одељења може обуставити даље финансирање 
програма, односно једнострано раскинути уговор о 
реализовању програма ако подносилац одобреног 
програма не достави извештај у року предвиђеном 
уговором. 
 Носилац програма је у обавези да у року од 
15 дана од завршетка реализације програма, а 
најкасније до 15.01. наредне године достави 
надлежним Одељењима завршни извештај о 
реализацији програма, са фотокопијама комплетне 
документације о утрошку средстава, оверене 
сопственим печатом, проценом постигнутих 
резултата са становишта постављених циљева.  

 
Члан 44.  

 Надлежна Одељења, након достављања 
периодичних и завршних извештаја, врше процену 
обављених активности и до тада постигнутих 
резултата, као и наменско трошење буџетских 
средстава, а по завршетку програма анализу 
реализације програма и постизања планираних 
ефеката, са циљем да се утврди: да ли је програм 
спроведен ефикасно и ефективно, 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 и да ли је 
обезбеђена одрживост.  

 
Члан 45.  

 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.  

 
 
 

Члан 46.  
 Носилац одобреног годишњег програма из 
члана 2. став 1. тачка 1), 3), 4), 6), 12), 13) и 14), 
као и носилац одобреног посебног програма из 
члана 2. став 1. тачка 5), 7), 9) и 11) овог 
Правилника је у обавези да надлежним 
Одељењима, на њихов захтев, као и у року који је 
предвиђен уговором о реализовању програма, 
достави извештај са потребном документацијом о 
остваривању програма или делова програма и 
коришћењу средстава буџета Општине.  
 Извештај се доставља као завршни 
годишњи извештај и доставља се у року од 15 
дана од завршетка реализације програма а 
најкасније до 15.01. наредне године. 
 

Обавеза враћања средстава 
 

Члан 47. 
 Средства добијена из буџета Општине за 
реализовање програма којима се остварују 
потребе и интереси грађана у области спорта из 
члана 2. овог Правилника морају се вратити, 
уколико подносилац програма: 

1) нетачно или непотпуно обавести 
надлежно Одељење 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 предвиђеним роковима 
потребне извештаје и доказе, иако га је надлежно 
Одељење претходно упозорило на неправилности 
и последице; 
 5) престане да испуњава услове који су на 
основу овог Правилника потребни за добијање 
средстава; 
 6) спречи или онемогући спровођење 
прописаних, односно уговорених контролних мера. 
 Председник Општине ће на предлог 
надлежног Одељења захтевати повраћај дела 
датих средстава ако је програм само делимично 
реализован или је реализован са битним 
закашњењем одговорношћу подносиоца програма, 
осим ако су реализованим активностима 
постигнути битни ефекти програма. 
 Надлежно Одељење врши, по завршетку 
одобреног програма, анализу реализације 
програма и постизања планираних ефеката и, у 
случају да оцени да планирани ефекти нису 
постигнути у битном делу пропустом подносиоца 
програма, затражиће од подносиоца програма да 
утврди одговорност лица која су реализовала 
програм. 
 Подносилац програма из ст. 1-3. овог члана 
не може добијати средства из буџета Општине за 
реализацију својих програма наредне две године у 
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односу на годину када је утврђено постојање 
околности из ст. 1-3. овог члана. 

 
Члан 48.  

 Носиоци одобрених годишњих и посебних 
програма најмање једном годишње чине 
доступним јавности извештај о свом раду, односно 
о обиму и начину стицања и коришћења 
средстава, који мора бити доступан јавности током 
целе године, а може се објавити и на интернет 
сајту носиоца програма.  
 На свим документима и медијским 
промоцијама везаним за реализовање програма 
мора бити истакнуто да се програм финансира 
средствима из буџета Општине.  
 
 

V. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ 
ПРОГРАМА 

 
Члан 49.  

 Надлежна Одељења врше надзор над 
реализацијом програма и наменским коришћењем 
одобрених средстава. 
 Носилац одобреног програма води све 
потребне евиденције које омогућавају  
спровођење контроле реализовања програма и 
утрошка средстава.  У обавези је да надлежним 
Одељењима омогући увид у целокупну 
документацију везану 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 програма десет година од 
дана када је тај програм завршен, ако законом није 
другачије одређено.  

Члан 50.  
 Носилац одобреног програма дужан је да 
наменски користи средства добијена из буџета 
Општине.  
 Носилац одобреног програма обавезан је да 
набавку добара или услуга у оквиру одобрених 
средстава врши у складу са законом којим се 
уређују јавне набавке.  
 

Члан 51. 
 

 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 
секције, као и између њих, обраћајући пажњу на то 
да варијација не сме да прелази 15% од 
првобитно одобрене суме новца у оквиру сваке 
буџетске секције.  
 У случајевима из става 1. овог члана, 
носилац програма може да направи корекцију у 

буџету програма и да о томе обавести надлежна 
Одељења.  

Члан 52. 
 

 Спортски савез Пирота, као овлашћени 
предлагач годишњих програма спортских 
организација, прати реализацију одобрених 
годишњих програма и на крају реализације 
програма подноси извештај надлежним 
Одељењима о остваривању циљева и ефеката 
програма, а ако се уоче озбиљни проблеми и 
недостаци у реализацији програма и пре тога.  
 Спортске организације су у обавези да 
Спортском савезу Пирота, као предлагачу 
програма, пруже све потребне информације и 
омогуће увид у сва документа и све активности 
везане за реализацију програма, као и да му 
достављају, у исто време кад и надлежним 
Одељењима, примерак извештаја о реализацији 
програма.  

 
Стављање извештаја на увид јавности 

 

Члан 53. 
 

 Надлежно Одељење ставља на увид 
јавности: 
 - извештај о поднетим предлозима програма 
са траженим износом средстава; 
 -  извештај о одобреним програмима са 
износом одобрених средстава; 
 

VI. СТИПЕНДИРАЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ 
СПОРТИСТА 

 
Стипендије 

 

Члан 54. 
 Обезбеђивање средстава за стипендирање 
и спортско усавршавање перспективних спортиста  
вршиће се путем Јавног конкурса. 
 Јавни конкурс за финансирање спортског 
развоја перпективних спортиста у општини Пирот,  
расписује се у циљу подстицања развоја спорта у 
општини Пирот и унапређивања рада, пре свега са 
млађим категоријама. 
 

Члан 55. 
 

 Пријаве се подносе Комисији за доделу 
средстава у области спорта.  Комисија, након 
анализе свих пристиглих пријава, сачињава 
предлог Одлуке о финансирању спортског развоја 
перспективних спортиста и исти доставља 
председнику Општине Пирот на одлучивање. 

 
Члан 56. 

 

 Одлука о додели финансијских средстава за 
финансирање спортског развоја перспективних 
спортиста се доноси у року од 15 дана од дана 
закључења конкурса. Са спортистима којима се 
одобре финансијска средства из буџета Општине 
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Пирот потписаће се  уговор у коме ће се 
прецизирати међусобна права и обавезе. 
 Износ за финансирање спортског развоја 
талентованих спортиста у сваком појединачном 
случају зависи од: укупно расположивих 
средстава, броја спортиста чији ће се развој 
финансирати, комплетности приложене 
документације, вредности постигнутих резултата 
на домаћим и међународним такмичењима и 
према класификацији спорта којим се спортиста 
бави. 
 
 VII. КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА  

 
Члан 57. 

 
 Јавни спортски објекти морају бити доступни 
грађанима под једнаким условима. 
 Спортске организације са седиштем на 
територији општине Пирот и грађани могу да 
користе спортске објекте и просторе намењене за 
спорт и физичку културу, поверене на управљање 
Спортском центру Пирот, као индиректном 
кориснику буџета Општине.  
 Спортске објекте из става 2. овог члана 
спортске организације могу користити без накнаде, 
што представља још један вид помоћи спортским 
организацијама, а у складу са распоредом 
коришћења спортских објеката који сачињава 
надлежно Одељење.  
 Спортске објекте из става 2. овог члана 
други субјекти могу користити уз накнаду или без 
накнаде у складу са распоредом коришћења који 
сачињава надлежно Одељење.  

 
Члан 58. 

 Део школе, односно високошколске 
установе намењен за остваривање наставног 
плана и програма физичког васпитања ученика, 
односно студената (школска спортска сала, 
школски спортски терен и сл.) има положај 
спортског објекта, у смислу ове одлуке.  
 Школски спортски објекти могу се, у складу 
са законом и овим Правилником, давати на 
коришћење другим лицима само када су 
задовољене потребе наставних и ваннаставних 
спортских школских активности, у складу са 
годишњим програмом рада школе и важећим 
прописима.  
 Школске спортске објекте из става 1. овог 
члана други субјекти могу користити уз накнаду 
или без накнаде у складу са распоредом 
коришћења који сачињава надлежно Одељење.  
 

VIII. НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 

Члан 59.  
 
 Општина Пирот, за постигнуте резултате и 
допринос развоју спорта којима се афирмише 
Општина, додељује награде и то:  

 1) Спортиста године;  
 2) Најбољи млади спортиста;  
 3) Најбоља спортска организација;  

 
Члан 60.  

 
 Предлог за доделу награда председнику 
Општине могу поднети све спортске организације 
са територије општине Пирот. 
 Предлог се подноси надлежном Одељењу 
до 30.09 текуће године. 
 Награде се састоје од дипломе и новчаног 
износа награде, а решења о додели награда и 
висини новчаног дела награда доноси председник 
Општине, који их и свечано уручује.  
 
 

IX. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И СПОРТ 
 

Социјална заштита деце у спорту 
 

Члан 61. 
 

 Спортске организације из члана 2. тачка 8. 
овог Правилника не могу наплаћивати чланарину 
деци до 19. година старости, члановима спортских 
организација, уколико приходи њихових родитеља 
не прелазе цензус за остваривање права на 
Дечији додатак у складу са Законом о 
финансијској подршци породици са децом. 
 
 Спортске организације из става 1. овог 
члана, могу наплаћивати чланарину деци, 
члановима спортских организација, у износу од 
50% цене чланарине, уколико приходи њихових 
родитеља износе у размаку од цензуса за 
остваривање права на Дечији додатак до дуплог 
износа цензуса. 
 
 Деци, члановима спортских организација, 
која испуњавају услове за ослобађање од 
плаћања чланарине или умањење исте, потврду о 
испуњености услова издаје Одсек за друштвену 
бригу о деци, омладину и здравствену заштиту. 
 

Члан 62. 
 

 Спортске организације из члана 2. тачка 8. 
овог Правилника не могу наплаћивати деци која 
испуњавају услове за ослобађање од плаћања 
чланарине или умањење исте, члановима 
спортских организација која су регистрована за 
такмичење у својој категорији од најмлађе ( 
петлића, пионира ) до најстарије ( омладинаца / 
јуниора), трошкове путовања на утакмице/ 
такмичења јер за то добијају средства на основу 
овог Правилника.  
 Спортске организације су такође у обавези 
да деци која испуњавају услове за ослобађање од 
плаћања чланарине или умањење исте, 
члановима спортских организација која су 
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регистрована за такмичење у својој категорији од 
најмлађе ( петлића, пионира ) до најстарије 
(омладинаца / јуниора ) купе неопходну опрему за 
такмичење јер за то добијају средства на основу 
овог Правилника. 
 Спортске организације које добијају 
средства из буџета Општине Пирот не смеју 
пребацивати трошкове наведене у ставу 1. и 2. 
овог члана на терет деце, својих чланова и 
такмичара, односно њихових родитеља.  
 Спортским организацијама која не поступају 
у складу са ставом 1. 2. и 3. овог члана ускратиће 
се даље финанирање до исправљања учињене 
неправилности. 
 

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 63.  
 
 Ступањем на снагу овог Правилника 
престаје да важи Правилник о  категоризацији 

спортова и критеријумима и поступку доделе 
средстава за финансирање потреба у области 
спорта II бр. 06/71-2013. од 23.01.2013.  
("Службени лист Града Ниша", број 4/2013).  

 
Члан 64. 

 
 Овај Правилник  ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном листу Града 
Ниша".  
 
 II Број: 06/13-2015 
 Датум, 05.03.2015. године                                                                
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПИРОТ 
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