На основу члана 46. Закона о локланој самоуправи ("Службени гласник РС" број
129/2007), члана 138. став 2. Закона о спорту („Сл. гласник РС“ бр. 24/2011 и 99/2011др.закон), члана 93. Статута општне Медвеђа ("Службени гласник града Лесковца" број
18/2008 и 38/2012) Општинско веће општине Медвеђе, на седници одржаној 22.
јануара 2016. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Члан 1.
Овим правилником уређују се ближи услови, критеријуми, начин и поступак
доделе средстава из буџета Медвеђе, односно одобрење програма за задовољавање
потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине Медвеђе као и
начин и поступак враћања средстава уколико се утврди да подносилац програма,
средства не користи за реализовање одобрених програма.
Члан 2.
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије остваривање се обезбеђују
средства из буџета општине Медвеђе јесу:
1) подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2) изопштинања, одржавање и опремање спортских објеката на територији
општине Медвеђе, 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 приредби од посебног значаја за општина Медвеђа;
4) спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног
рада са њима;
5) учешће спортских организација са територије општине Медвеђе у клупским
такмичењима;
6) предшколски и школски спорт;
7) делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан општина
Медвеђа;
8) активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских
и територијалних спортских савеза на територији општине Медвеђа од посебног значаја
за општину Медвеђа, у зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за
општину Медвеђа 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 спортскоздравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање;
10) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно
перспективних спортиста;
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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
ериторији општине Медвеђе, истраживачко – развојни пројекти и издавање спортских
публикација;
14) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије
општине Медвеђе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских
стручњака и врхунских спортиста;
15) рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у
јавној својини, 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.
Члан 3.
Општина Медвеђа (у даљем тексту: Општина) у финансирању подстицања
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма може
учестововати у границама средстава одобрених за ту намену у буџету Општине, а на
основу критеријума из овог правилника.

Члан 4.
Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана из
члана 2. Правилника имају спортске организације.
Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана из
члана 2. став 1. тачка 2. Правилника имају спортске организације, месне заједнице и
образовне установе.
Установама чији је оснивач Општина средства за финансирање потреба и
интереса грађана у области спорта одобравају се на основу Годишњег програма рада
Установе, на који сагласност даје Скупштина општине.
Члан 5.
Категоризација спортских организација утврђује се за следеће спортове: аикидо,
амерички фудбал, атлетика, бејзбол, бициклизам, билијар, боди билдинг, бокс,
ватерполо, ваздухопловни спорт, кајак кану, карате, кик бокс, коњички спорт, куглање,
кошарка, мото спорт, одбојка, пеинтбол, планинарство, плес, пливање, подводни спорт,
практично стрељаштво, рукомет, скијање, софтбол, спорт особа са инвалидитетом,
спортски ауто мото, спортски лов, спортско пењање, спортски риболов, стони тенис,
стрељаштво, стреличарство, тенис, фудбал, џудо, шах и друге.
Члан 6.
Критеријуми за категоризацију спортова су следећи:
-

остварени резултати;
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-

традиција спорта;
медијска заступљеност и популарности;
здравствени, социјални и други утицај на учеснике;
финансијски значај и финансијска самосталност;
рекламна атрактивност;
приступачност и друго.
Члан 7.

На основу критеријума за категоризацију, спортови се разврставају у три групе:
Прва група: Фудбал и Кошарка
Друга група: Атлетика, Карате, Аикидо и Шах
Трећа група: остали спортови
Члан 8.
Расподела средстава из члана 3. овог правилника, врши се на следећи начин:
1. Прва група обухвата до 80% средстава опредељених у буџету Општине за ове
намене, и то:
- Фудбал до 60 % средстава опредељених за финансирање ове групе;
- Кошарка до 40 % средстава опредељених за финансирање ове групе;
Потребан услов за расподелу средстава из ове групе је да клубови који
конкуришу имају регистроване млађе категорије.

2. Друга група обухвата до 10 % средстава опредељених у буџету Општине за
ове намене, и то:
- Карате до 50% средстава опредељених за финансирање ове групе;
- Аикидо до 30% средстава опредељених за финансирање ове групе;
- Шах до 20% средстава опредељених за финансирање ове групе;
3. Трећа група до 10% средстава опредељених у буџету Општине за ове намене,
и то:
- Клубови особа са инвалидитетом до 17% средстава опредељених за
финансирање ове групе;
- Остали спортови до 83% средстава опредељених за финансирање ове
групе.
Уколико нико не конкурише за средства из треће групе средства ће се сразмерно
поделити осталим учесницима конкурса у складу са утврђеним критеријумима.
Члан 9.
Расподела средстава у оквиру спортова се врши на основу следећих
критеријума:
-

Ранга такмичења;
Постигнути резултати;
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-

Број такмичара у редовном систему такмичења;
Трошкови такмичења.

Члан 10.
Основни услови за доделу средстава из члана 1. овог правилника су:
-

да је седиште подносиоца програма на територији Општине,
да је подносилац Програма основан у складу са прописима којим је уређено
његово оснивање;
да се Програм реализује на територији Општине.
Члан 11.

Расподела средстава из члана 4. став 1. и 2. овог правилника врши се на основу
јавног конкурса.
Јавни конкурс расписује Општинско веће.
Акт о расписивању јавног конкурса садржи:
- предмет јавног конкурса
- потребну документацију која се подноси уз пријаву
- критеријуме за одабир програма
- датум почетка и завршетка јавног конкурса
- адресу на коју се доставља пријава
Члан 12.
Пријава на конкурс подноси се Комисији за спорт, коју образује Општинско
веће, на предлог начелника Општинске управе.
Уз пријаву подносилац програма подноси програм на прописаном обрасцу чију
садржину утврђује Комисија.
Комисија има председника и четири члана.
Члан 13.
Одлуку о додели средстава доноси Општинско веће на предлог Комисије за
спорт.
Додељена средства се преносе подносиоцу програма чији је програм одобрен, а
на основу закључених уговора о реализовању одобрених програма између подносиоца
програма и Општине.
Уговором се уређују права, обавезе и одговорност уговорних страна, начин
реализовања програма, као и начин извештавања о наменском трошењу средстава.
За реализацију закључених уговора задужује се надлежна општинаска управа.
Члан 14.
Подносиоци програма су дужни да средства користе искључиво за намене за
која су додељена.
Ненаменско трошење средстава, има за последицу повраћај средстава и
неодобравање средстава у наредној години.
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Члан 15.
Извештај о реализовању програма за који су додељена средства, подносилац
програма је дужан да на прописаном обрасцу достави Општинском већу у року од 15
дана по истеку рока за реализовање програма.
Извештај о реализовању програма разматра Комисија за спорт и доставља
предлог Општинском већу у вези испуњености услова из члана 14. став 1. овог
правилника.
Садржину обрасца Извештаја из става 1. овог члана утврђује Комисија за спорт.
Недостављање Извештаја из става 1. овог члана има за последицу неодобравање
средстава у наредној години.
Члан 16.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о
критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта
број 06-441/2013 од 19.јуна 2013.године.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Број: 06-43/2016-III
22. јануар 2016.године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Небојша Арсић

5

