На основу члана 137 и 138 Закона о спорту („Службени гласник РС“, број
10/2016), члана 52 Статута Градске општине Палилула-пречишћен текст („Службени
лист Града Ниша“, број 114/17) као и члана 8 Пословника већа Градске општине
Пaлилула-пречишћен текст („Службени лист Града Ниша 87/09“),Веће Градске
општине Палилула, на седници одржаној дана 10.01.2018. године, донело је

ПРАВИЛНИК

о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из
буџета Градске општине Палилула за програме из области спорта од
значаја за Градску општину Палилула и Град Ниш
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се:
- субјекти који могу поднети захтев за финансирање и суфинансирање
програма у области спорта;
- врста програма из области спорта које суфинансира Градска општина
Палилула;
- начин подношења захтева за добијање средстава;
- поступак по захтеву;
- начин правдања наменског трошења средстава из буџета Градске општине
Палилула – Град Ниш, итд.
Члан 2.
За програме из области спорта који су од значаја за Градску општину
Палилула – Град Ниш, који својим квалитетом доприносе афирмацији спорта,
опредељују се буџетска средства путем дотација.
Средства за финансирање и суфинансирање програма обезбеђују се у буџету
Градске општине Палилула – Град Ниш.
Члан 3.
Финансирање и суфинансирање програма у области спорта, у складу са
потребама Градске општине Палилула – Град Ниш (у даљем тексту „Програми“),
обавља се на основу конкурса за пријаву програма у области спорта који се
финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Палилула – Град Ниш (у
даљем тексту „Конкурс“).
Конкурс из става 1. овог члана расписује Веће Градске општине Палилула –
Град Ниш.
Конкурс се објављује на званичној интернет страници Градске општине
Палилула – Град Ниш.
Конкурс се расписује у текућој години и траје до утрошка планираних
буџетских средстава за текућу годину.
Резултати се објављују на огласној табли општине и на званичној интернет
страници Градске општине Палилула www.palilula.eu.
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Члан 4.
На конкурс за финансирање и суфинансирање програма у области спорта,
пријаве могу поднети искључиво правна лица и то:
1. Спортске организације регистроване као удружења у складу са Законом о
спорту (''Сл. гласник РС'', број 10/2016), чије је седиште на територији Градске
општине Палилула – Град Ниш.
2. Спортски савези и друштва у складу са Законом о спорту;
3. Установе.
Члан 5.
Правна лица под редним бројем 1 и 2 из претходног члана, треба да
испуњавају следеће услове да би се њихове пријаве разматрале:
- да постоје најмање једну годину, о чему као доказ прилажу решење о
регистрацији код надлежног органа
- да поред сениорске имају и млађе категорије спортиста
- да имају искуство у реализацији програма за који подносе захтев.
Члан 6.
Предложени програми треба у погледу квалитета, садржине и природе да
испуњавају следеће критеријуме:
- да су у оквирима општег интереса у области спорта, утврђеног законом;
- да су од интереса за Градску општину Палилула или од ширег регионалног
значаја;
- да су у складу са законом, општим актима организације и спортским
правилима надлежног савеза у области спорта;
- да имају значајан и дуготрајан утицај на развој спорта Градске општине
Палилула;
- да се реализују у текућој години.
ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕНА ПРОГРАМА
Члан 7 .
Вредновање и оцену програма, у складу са кристеријумима и правилима садржаним у
овом правилнику, врши се у 3 фазе.
Прва фаза - административна провера података у погледу носиоца
програма и прописаних услова конкурса
Друга Фаза - Оцена програма по табели вредновања
Трећа фаза – оцена програма по посебним кристеријумима којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у градској
општини Палилула-Град Ниш.
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Члан 8.
Административна провера предложених програма подразумева процену да ли
су испуњени услови и критеријуми прописани конкурсом, као и легитимност спортске
организације која је носилац програма.
Само програми који испуњавају прописане услове биће узети у разматрање и
вредновање у другој и трећој фази.
Члан 9.
У другој фази врши се вредновање програма у погледу релевантности,
методологије извођења спортске активности, финансијског и оперативног
капацитета спортске организације и рационалности буџета и трошкова програма,
према табели вредновања:
Критеријуми
1. У којој мери програм задовољава потребе у области
спорта у ГО Палилула
2. Да ли програм поседује додатне квалитете као што су:
оригиналност и инвентивност, унапређење бављења
спортом у свим сегментима становништва, брига о
перспективним спортистима и омогућавање достизања
врхунских спортских резултата
3. Да ли су планиране активности одговарајуће,
практичне и доследне циљевима и очекиваним
резултатима у погледу циљне групе и крајњих корисника
4. Да ли је јасно дефинисан план за праћење и процену
остваривања циљева и за процену резултат програма
5. Да ли је план реализације добро разрађен и изводљив
6. Да ли предлог програма садржи индикаторе
успешности програма који се могу објективно
верификовати
7. Да ли ће активности предвиђене програмом имати
конкретан утицај на циљне групе и дугорочно
унапређење рада носиоца програма и развој спорта у ГО
Палилула
8. Да ли су очекивани резултати програма развојно,
институционално ифинансијски одрживи
9. Да ли је однос између процењених трошкова и
очекиваних резултата задовољавајући
10. Да ли је предложени трошак неопходан за
имплементацију програма
Укупно
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Макцималан
број бодова
5

5

5
5
5
5

5
5
5
5
50

Оцена

Оцена програма по наведеној табели вредновања врши се тако што сваки члан
Комисије даје оцену по сваком критеријуму појединачно, а као оцена програма се
узима просечна оцена.
Члан 10.
Оцена програма по ближим и посебним мерилима и критеријумима врши се по
следећим критеријумима:
1. Статус спорта ( по националној и међународној класификацији )
2. Ранг такмичења
3. Постигнути резултати
4. Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења
5. Број ангажованих стручњака са адекватним образовањем
Члан 11.
На основу међународне класификације, рангирање програма се врши по следећим
критеријумима:
ОЛИМПИЈСКИ СПОРТОВИ:
Атлетика, бадминтон, бициклизам, бокс, дизање тегова, фудбал, гимнастика, хокеј
на трави, једрење, џудо, кајак – кану, коњички спорт, кошарка, мачевање, модерни
петобој, одбојка, рукомет, рвање, стонитенис, стреличарство, стрељаштво, теквондо,
тенис, триатлон, веслање, ватерполо, пливање, синхроно пливање, скокови у воду,
голф, летеће мете, рагби;
ЗИМСКИ ОЛИМПИЈСКИ СПОРТОВИ:
Биатлон, боб, хокеј на леду, карлинг, санкање, клизање и скијање.
НЕОЛИМПИЈСКИ СПОРТОВИ:
Банди, бејзбол, билијар, боћање, бовлинг, бриџ, дворански хокеј, голф, карате,
корфбал, крикет, митоциклизам, мотонаутика, развлачење конопа, недбал,
орјентациони спорт, пелота, планинарство, плес, подводне активности, поло,
ракетбал, ролери, скијање на води, сквош, софтбол, спасиоци у води, спортско
пењање, сумо, сурфинг, шах, ваздушни спорт, ву шу и остали спортови.
Програм из групе олимпијских спортова бодује се са
10 бодова
Програм из групе неолимпијских спортова бодује се са
5 бодова
Програми из групе спортова који нису обухваћени овим чланом не остварују бодове
по овом основу.
По основу категоризације у складу са критеријумима Спортског савеза Србије,
програм остварује следећи број бодова:
1.
категорија
25 бодова
Атлетика

2. категорија
20 бодова

3. категорија
15 бодова

4.категорија
10 бодова

Рвање

Дизање тегова

Аикидо
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5. категорија
5 бодова
Боб

Пливање
Стрељашто
Веслање
Тенис
Фудбал
Кошарка
Одбојка

Стони тенис
Гимнастика
Кајак-кану
Бокс
Џудо
Бициклизам
Теквондо

Рукомет
Ватерполо

Куглање
Карате
Кикбокс
Ваздухопловствo
Планинарство
Шах
Специјална
олимпијада
Спорт инвалида

Тријатлон
Једрење
Мачевање
Коњички спорт
Скијање
Стреличарство
Синхроно
пливање
Хокеј на леду
Боди билдинг
Џет ски
Савате
Аутомобилизам и
картинг
Џиу џицу
Плес
Бадминтон
Коњички феј
спорт
Мотоспорт
Спортски
риболов

Бриџ
Го
Скокови у воду
Хокеј на трави
Карлинг
Голф
Рагби
Пикадо
Подводне
активности
Самбо
Кендо
Скијање на
води
Спортско
пењање
Орјентациони
спорт
Боћање
Кјокошинкаи

Санкашки сп.
Летеће мете
Сквош
Стронг мен
Скајбол
Софтбол
Кунгфу-ву шу
Биатлон
Билијар
Маи таи
Пеинтбол
Свебор
Практично
стрељаштво
Летеће мете

Бејзбол
Рафтинг
Корфбол
Клизање
Рагби 13
Амерички
фудбал

Члан 12.
По основу ранга такмичења, бодовање програма се врши по следећој табели:
Ред.бр.
1
2
3
4
5
6

Екип.
спорт
I ниво
II ниво
III ниво
IV ниво
V ниво
VI ниво

сениори

јуниори

10
8
6
4
3
2

6
5
4
3
2
1

Пој.
спортови
I ниво

сениори

јуниори

10

6

II ниво

6

4

III ниво

3

2

Члан 13.
Постигнути резултати биће бодовани на следећи начин:
Екипни олимпијски спортови
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Ред.
бр.

Екипни
спортови

Сениори
I место или
пласман у I
освајач купа
половину
табеле
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
5

1
2
3
4
5
6

I ниво
II ниво
III ниво
IV ниво
V ниво
VI ниво
Титула првака
државе или купа у
сениорској
конкуренцији у
прошлости

Редни
број

Екипни
спортови

1
2
3

I ниво
II ниво
III
ниво
Медаља са:БП,
ЕП, ЕК, СП,и СК
сениора у
прошлости

Ред. Екипн
бр.
и
спорто
ви
1
I ниво
2
II
ниво
3
III
ниво

Јуниори
I место или
пласман у I
освајач
половину
купа
табеле
25
20
15
10

5

Појединачни олимпијски спортови
Сениори
Екипно
прво место
или 4
медаље
50
40
30

Екипно прва
половина табеле
или 3 медаље

Јуниори

Екипно прво
место или 4
медаље

45
35
25

25
15

Екипно прва
половина
табеле или 3
медаље
20
10

5

Екипни неолимпијски спортови
Сениори
Јуниори
I место или
Пласман у I
I место или
Пласман у I
освајач купа
половину
освајач купа
половину
30
25

25
20

20

15

15
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10

4
5
6

IV
ниво
V ниво
VI
ниво

15

10

10
5

5

Појединачни неолимпијски спортови
Ред.бр. Екипни
Сениори
Јуниори
спортови
Екипно I
Екипно I
Екипно I место
Екипно I
место или 4
половина
или 4 медаље, половина табеле
табеле или 3
или 3 медаље
медаље,
медаље
1
I ниво
30
25
15
10
2
II ниво
20
15
3
IIIниво
5
Медаља са:БП,
ЕП, ЕК,СП,СК
5
сениора у
прошлости
Члан 14.
На основу броја пријављених екипа или појединаца у редовном систему
такмичења националног гранског савеза, бодује се укупан број екипа које учествују у
званичном систему такмичења и то зборно мушке и женске екипе сениора, јуниора,
кадета и пионира.
Ред.бр.
број екипа
бодови
1
5 и више екипа
10
2
4 екипе
8
3
3 екипе
6
4
2 екипе
4
5
1 екипа
2
Члан 15.
Критеријум број ангажованих спортских стручњака са адекватним образовањем
бодује се према приложеној табели:
Ред.бр.
број ангажованих тренера
бодови
1
2
3
4
5

5 и више
4 тренера
3 тренера
2 тренера
1 тренера

5
4
3
2
1
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Члан 16.
Комисија може доделити до 5 бодова по основу посебних критеријума за вредновање
програма:
1. Подстицање и стварање услова за унапређење спорта у локалној заједници,
посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2. Организација спортских такмичења од посебног значаја за ГО Палилула;
3. Спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног
рада са њима;
4. Учешће спортске организације подносиоца програма у европским клубским
такмичењима;
5. Активности подносиоца програма на развоју предшколског и школског спорта
и организација школских спортских такмичења на територији ГО Палилула;
6. Активности подносиоца програма на спречавању негативних појава у спорту и
развоју позитивних спортских навика.
Члан 17.
Право учешћа на конкурсу из области спорта имају субјекти за програме који
се по својој садржини односе на:
1.
остваривање редовних (конкретних) програма из области спорта:
- програми којим се реализује функционисање организације у области спорта у
погледу редовних активности (трошкови котизације, трошкови превоза, трошкови
организације такмичења, трошкови суђења и делегата, трошкови осигурања...);
2.
програме усмерене на:
- активности којима се доприноси развоју спорта у областима дечјег и
омладинског, женског и спорта особа са инвалидитетом;
- организовање или учешће на спортским такмичењима и манифестацијама од
посебног значаја за локалну самоуправу;
- стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно
перспективних спортиста;
- награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју
спорта на територији локалне самоуправе;
- рад субјеката у области спорта од посебног значаја за Градску општину
Палилула, категорије спортске гране, броја спортиста које окупља, ранга такмичења
у ком спортска организација учествује, као и у којој мери се повећава обим бављења
грађана спортом;
- коришћење спортских хала и спортских сала установа чији је оснивач
локална самоуправа или објеката у државној својини чији је корисник локална
смоуправа или установа на територији локалне самоуправе за спортске активности и
доделу термина за тренирање ученицима у систему спорта;
- набавку недостајуће опреме и реквизита;

8/10

- друге програме којима се доприноси развоју спорта у Градској општини
Палилула и Граду Нишу.
Члан 18.
Приоритет у добијању и коришћењу средстава из буџета Градске општине
Палилула имају субјекти из области спорта који:
- остварују конкретне програме из области спорта;
- предложеним програмом подстичу и афирмишу спорт за све, а нарочито за
децу, омладину, жене и особе са инвалидитетом;
- кроз програме и такмичења посебно стимулишу млађе категорије;
- кроз своје програме рада и такмичења не наплаћују чланарину својим
такмичарима и лицима укљученим у тренажни процес;
- кроз своје програме доприносе развоју спорта локалне заједнице, нарочито
развоју спорта у сеоским подручјима;
- клубови који имају масовност;
- јачају и организују стручни рад са свим категоријама;
- јачају и организују стручни рад врхунског и олимпијског спорта;
- својим програмима афирмишу развој врхунског и олимпијског спорта;
- својим програмима доприносе развоју предшколског и школског спорта;
- стварају услове за развој аматерске делатности;
-унапређују здравствену заштиту спортиста и обезбеђују спортско здравствено
образовање спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање.
Члан 19.
Програм мора бити реализован најкасније до 31. децембра текуће године.
Програм се мора реализовати на територији Градске општине Палилула, осим
активности које се односе на такмичења по билтену такмичења гранског савеза.
Члан 20.
Трошкови програма морају бити стварни, оправдани и у непосредној вези са
циљевима реализације програма.
Оправдани директни трошкови нарочито обухватају: трошкове путовања лица
која учествују у реализацији програма, трошкове суђења и делегирања, трошкове
котизација, односно обавеза према надлежном Савезу, трошкови набавке неопходне
спортске опреме и реквизита, трошкови осигурања и освежавајућих пића за време
утакмица, трошкови одржавања терена ( фудбал ), накнада тренерима за стручни
рад у клубу, трошкови смештаја и исхране на званичним првенствима по календару
гранског савеза, трошкови по рачунима за утрошену струју и воду, трошкови горива
за одлазак на такмичења уз одлуку Управног одбора појединачно за свако
такмичење.
Оправданим трошковима се не сматрају следећи трошкови: дугови и
покривање губитака или задужења насталих пре расписивања конкурса, као и
накнаде председнику клуба, директору, секретару или запосленима.
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Члан 21.
Поступак по конкурсу спроводи Комисија за доделу средстава за програме из
области спорта. Комисија има председника и два члана, које именује Веће Градске
општине Палилула.
Комисија о свом раду води записник.
Члан 22.
Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебном обрасцу, који је саставни
део конкурсне документације.
Члан 23.
Конкурсна документација садржи:
1. образац пријаве за учешће на конкурсу;
2. решење о регистрацији спортске организације у Агенцији за привредне
регистре
3. ПИБ, копија рачуна отвореног код Управе за трезор
4. билтен такмичења надлежног Савеза за такмичарску годину;
5. копија Статута
6. циљ програма, опис програма, финансијски план и податке о особи
одговорној за спровођење програма;
7. копије захтева за финансирање код других инстанци, односно потврде
одобрених финансијских средстава - уколико их подносиоци
поседују, као и ангажовање средстава.
8.потврда о учешћу и рангу такмичења надлежног гранског савеза чији је клуб
члан.
Учесници на конкурсу уз пријаву, прилажу документацију прописану
конкурсом, као и додатну документацију на захтев Комисије.
Члан 24 .
Kонкурсна документација за доделу средстава за финансирање и
суфинансирање из буџета Градске општине Палилула, може се подићи на шалтеру
бр.2 Услужног центра Градске општине Палилула, као и преузети са сајта Градске
општине Палилула, на адреси: www.palilula.eu.
Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.
Неће се разматрати ни пријаве подносилаца који нису испунили обавезе о
извештавању о утрошку средстава добијених из буџета Градске општине Палилула,
односно који нису испунили обавезе из уговора закључених са Градском општином
Палилула за претходну годину.
Члан 25.
Комисија је дужна је да у року од 15 дана од дана подношења пријаве на
конкурс, достави Већу Градске општине Палилула Извештај о спроведеном поступку
по конкурсу, са мишљењем о програмима за које су одобрене дотације и износом за
сваки појединачни програм.
Члан 26.
Комисија припрема предлог одлуке о утврђивању програма у области спорта
за које се одобравају дотације - за сваки појединачни програм.
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На предлог одлуке о утврђивању програма у области спорта за које се
одобравају дотације за сваки појединачни програм, сагласност даје Веће Градске
општине Палилула, а након усвајања Одлуке о буџету за календарску годину за коју
се конкурс расписује.
По разматрању предлога одлуке из става 2. овог члана, Веће Градске општине
Палилула доноси одлуку о утврђивању програма у области спорта за које се
одобравају дотације са износом висине дотације за сваки појединачни програм.
Члан 27.
По усвајању одлуке о утврђивању програма за које се одобравају дотације,
Председник Градске општине Палилула у име Већа Градске општине Палилула
закључује уговоре са подносиоцима одобрених програма.
Уговором се обавезно уређује: назив и седиште носиоца програма; врста и
садржина програма; време реализације програма, односно обављања одређене
активности; циљеви и очекивани резултати; висина додељених средстава; временски
план употребе средстава; начин контроле над реализацијом програма; обавезе
носиоца програма у погледу подношења извештаја о реализацији програма; начин
доказивања реализације програма и наменског коришћења средстава; обавезу
корисника да током реализације пројекта, у свим штампаним и електронским
публикацијама, као и медијским појављивањима, наведе да је његову реализацију
подржала Градска општина Палилула.
Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за
закључивање уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је
одустао од предлога програма.
Уговор о реализовању програма којим се остварује општи интерес у области
спорта, који је закључен супротно одредбама Закона о спорту - ништав је.
Члан 28.
Корисник средстава је дужан да средства за реализацију програма троши
наменски, за намену наведену у захтеву који је прихваћен од стране Већа Градске
општине Палилула.
Наменско коришћење средстава контролишу Одсек за финансије, имовинско
правне и комуналне послове у Управи Градске општине Палилула и Одсек за правне
и заједничке послове Управе Градске општине Палилула, на основу извештаја који
корисници подносе Већу Градске општине Палилула преко члана већа ресорно
задуженог за ту област. Извештај се подноси квартално, или на захтев даваоца
средстава.
Уколико корисник средстава у уговореном року не поднесе извештај о
реализацији програма или се на основу достављеног извештаја и увида у пратећу
документацију утврди да програм није реализован у складу са одредбама уговора,
корисник средстава обавезан је да врати примљена средства.
Градска општина Палилула може обуставити даље финансирање и
суфинасирање програма, односно једнострано раскинути уговор о реализовању
програма, ако подносилац одобреног програма не достави извештај у предвиђеном
року.
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Члан 29.
Подносиоцу одобреног програма неће бити одобрена средства за реализацију
новог програма пре него што поднесе извештај у складу са претходним чланом или
док му је рачун у блокади.
Подносилац одобреног програма дужан је да чува документацију која се
односи на реализовање тог програма у складу са законом.
Члан 30.
Градска општина Палилула може да буде покровитељ програма,
манифестације или друге активности из области спорта без расписивања конкурса,
уколико је пројекат, манифестација или друга активност од посебног значаја за
Градску општину Палилула, развој међународне сарадње или је од изузетно високог
међународног или државног реномеа.
Акт о прихватању покровитељства у смислу претходног става овог члана,
доноси Председник Градске општине Палилула на основу прибављене сагласности
Већа Градске општине Палилула.
Актом о прихватању покровитељства утврђује се и износ буџетских средстава
за реализацију програма, манифестације или друге активности из става 1. овог
члана.
Буџетска средства за програм, манифестацију или другу активност из става 1.
овог члана, преносе се кориснику на основу Уговора који закључује Председник
Градске општине Палилула испед Већа Градске општине Палилула са носиоцем
програма, односно са организатором манифестације или друге активности.
Уговором из става 4. овог члана, ближе се уређују међусобна права и обавезе
и начин контроле извршења уговора.
Члан 31.
Правилник ступа на снагу даном доношења а објавиће се на огласној табли
Градске општине Палилула. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник број: 6-1/15-03 од 19.01.2015 године.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
ПРЕДСЕДНИК

Број: 3-7/18-03

Александар Ждрале

У Нишу, 10.01.2018. .године.
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