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На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и
83/2014-др.закон), члана 66. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број
06/08,02/10 и 12/10), члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине
Рача", број 01/09 и 17/16), члана 137. Закона о спорту ( "Службени гласник РС", број 10/2016) и
Програма развоја спорта општине Рача 2015-2018 ("Сл. гласник општине Рача", број 26/2015)
Општинско веће општине Рача на седници одржаној 10.08.2016.године донело је:
ПРАВИЛНИК

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА
ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА

Члан 1.
Овим Правилником уређују се начин, услови, критеријуми и поступак доделе средстава из
буџета општине Рача ( у даљем тексту: буџетска средства ) за финансирање програма у области
спорта.
Члан 2.
Буџетска средтва додељују се на основу јавног позива.
Јавни позив из става 1.овог члана расписује Општинско веће Одлуком.
Јавни позив може бити расписан више пута за буџетску годину, а до износа утврђене
апропријације за ту намену.
До доношења одлуке и расписивања Јавног позива за доделу средстава из буџета
општине Рача за текућу буџетску годину, по поднетим захтевима за финансирање спортских
организација и клубова, Oпштинско веће општине Рача може донети Oдлуку о привременом
финансирању истих.
Износ одобрених средстава по Одлуци о привременом финансирању ући ће у укупан износ
средстава планираних Одлуком о буџету општине Рача за текућу годину за ове намене.
Члан 3.
Право учешћа на јавни позив из члана 2. Став 1. овог Правилника имају спортске
организације, спортска друштава, удружења, чије активности су од значаја за задовољавање потреба
грађана у области спорта, чије седиште је на територији општине Рача (у даљем тексту: спортске
организације).
Услове за учешће на јавном позиву ближе ће одредити Општинско веће у тексту Јавног
позива.
Члан 4.
Јавни позив из члана 2. овог Правилника објављује се на огласној табли и званичној интернет
страници општине Рача.
Јавни позив садржи:
-предмет јавног позива;
-ко има право учешћа на јавни позив;
-документацију која се подноси уз пријаву;
-критеријуме за одабир програма;
-рок за подношење пријаве на јавни позив;
-начин на коју се достављају пријаве.
Рок за подношење пријава на јавни позив је 15 дана од дана објављивања.
Општинско веће може скратити и ближе одредити рок за подношење пријава на јавни позив у
тексту јавног позива.
Члан 5.
Стручну процену и избор програма спортских организација, којима се додељују буџетска
средства врши трочлана Комисија.
Комисију из става 1. овог члана образује Општинско веће.
На рад Комисије примењује се Пословник о раду Општинског већа.
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Административно-техничке послове за потребе Комисије обавља Секретар општинског већа
општине Рача без права одлучивања.
Члан 6.
Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих програма, на основу закона,
Правилника, услова и критеријума наведених у јавном позиву и доставља Општинском већу предлог
за одобравање програма са редоследом приоритета и предлогом износа буџетских средстава за
финансирање предложених програма.
Члан 7.
При вредновању програма спортских клубова, примењиваће се следећи критеријуми:
I ) Клубови наведени у Програму развоја спорта 2015-2018;
II ) Број пријављених екипа у такмичењима млађих категорија;
III) Квалитет понуђеног програма;
Квалитетан понуђени програм треба да садржи:
1. реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;
2. отвореност и доступност активности предвиђених програмом;
3. учешће на Међународним турнирима ;
4. мерљивост односа резултата и уложених средстава;
IV) ранг такмичења;
V) остварени резултати у предходној години;
VI) традиција;
VII) масовност;
VIII) минималан број спoртиста у једном клубу је 50% са територије општине Рача.
Члан 8.
Пријава на јавни позив подноси се Општинској управи, са назнаком "Пријава на јавни позив
за област спорта", на обрасцу пријаве која је саставни део јавног позива.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или
електронском поштом као и пријаве оних учесника на јавном позиву, који су у предходној години
остварили буџетска средства, а нису поднели извештај о реализацији програма, Комисија неће
разматрати.
Члан 9.
Учесници на јавном позиву уз пријаву подносе Програм који садржи:
- основне податке о учеснику на јавни позив(назив, седиште, матични број, порески
идентификациони број)
- област спортске делатности;
- значај програма, место, време, начин реализације, очекиване резултате и циљ
програма;
- финансијски план програма (са спецификацијом износа сопствених средстава,
средстава донатора, других извора и очекиваних средстава из буџета града за
реализацију програма);
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава;
- друге податке релевантне за реализацију програма.
Члан 10.
Право на доделу буџетских средстава имају учесници по јавном позиву који испуњавају
следеће услове:
- да су регистровани у складу са законом;
- да искључиво или претежно послују на недобитној основи;
- да имају седиште на територији општине Рача;
- да остваривањем Програма доприносе остваривању развоја спорта;
- да је програм у складу са законом o спорту и општим актима организације;
- да су доставили извештај о успешној реализацији активности;
укључујући и доказе о наменском коришћењу средстава буџета општине
предходне године, уколико су иста користили;
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- да нема блокаду пословног рачуна;
Наведену документацију из става 1. подносилац Пријаве подноси само приликом
конкурисања по првом Јавном позиву у току буџетске године. Уколико је у међувремену дошло до
неких промена код подносиоца Пријаве по Јавном позиву, исти је дужан да промене приложи уз
следећи Јавни позив на који конкурише.Уз сваки следећи Јавни позив током буџетске године на који
конкурише, подноси само Пријаву и Програм којим конкурише.
Члан 11.
Комисија доставља предлог за доделу буџетских средстава Општинском већу у року од 8 дана
након истека рока за подношење пријаве на јавни позив.
Након достављања Предлога Комисије Општинско веће одлучује о одобравању буџетских
средстава.
Члан 12.
Подносилац пријаве, незадовољан одлуком Општинског већа о расподели средстава може на
одлуку о одобравању поднети приговор Општинском већу у року од три дана од дана пријема акта.
Општинско веће одлучује о поднетом приговору у року од 15 дана од дана пријема приговора и
уколико је приговор основан може изменити ранију одлуку.
Члан 13.
Одобрени програми могу се финансирати у целини или у одређеном делу, једнократно или у
ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма.
Члан 14.
Програми спортских организација финансирају се из сопствених средстава, средстава
донатора, других извора и средстава из буџета општине.
Члан 15.
Буџетска средства за реализацију одобрених програма преносе се на основу Уговора који се
закључује између општине и носиоца програма.
Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и обавезе уговорних страна.
Уговор у име општине потписује Председник општине или лице које он овласти.
Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року
од 8 дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Члан 16.
Корисници буџетских средстава у обавези су да средства користе искључиво за намене за које
су додељена.
Корисници буџетских средстава у обавези су да Општинској управи надлежној за финансије
достављају:
-тромесечне извештаје о утрошку средстава за реализацију дела програма
са потребном документацијом (финансијске и наративне);
- завршни извештај о реализацији програма са потребном документацијом
(финансијски и наративни) у року од 30 дана од завршетка програма.
Члан 17.
У завршном извештају о реализацији програма, који се доставља Општинском већу, носилац
програма доставља доказе о постигнутим резултатима са становишта постављених циљева.
Ненаменско трошење буџетских средстава, непоштовање утврђених рокова или уговорних
обавеза може имати за последицу :
- раскид уговора,
- обуставу даљег преноса средстава,
- повраћај средстава,
- неодобравање средстава у наредној години и слично.
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Члан 18.
Општинска управа надлежна за финансије врши надзор над наменским коришћењем
средстава, а Општинско веће надзор над реализацијом програма.
Члан 19.
Резултати јавног позива објављују се у "Службеном гласнику општине Рача" и на званичној
интернет страни Општине.
Члан 21.
Одлуком Општинског већа или Одлуком Скупштине општине Рача могу се одредити
спортске организације од изузетног значаја за унапређивање и развој спорта на територији Општине и
посебно утврдити износ буџетских средстава за финансирање њихових програма.
Члан 22.
Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе Правилник о додели средстава из
буџета општине Рача за програме у области спорта број 110-9/2015-II-01 од 15.07.2015.године и
Правилник о измени Правилника о додели средстава из буџета општине Рача општине Рача за
програме у области спорта број 110-13/2015-II-01 од 14.09.2015.године.
Члан 23.
Оваj Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Рача''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 110-15/2016-II -01
Дана: 10.08.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАЧА
Ненад Савковић, с.р.

Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године.
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Немања Лугавац, секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.

