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  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XL              03. april 2019. Godine                      Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 3            K o v a č i c a                                          Cena primerka 150 din. 

 
 
 
39.  
 
На основу члана 137. и 138. Закона о спорту  („Сл. гласник 
РС“ бр. 10/2016) и члана 35. Статута  општине Ковачица 
(„Службени лист општине Ковачица“, бр.13/08 и 9/09), 
Општинско веће Општине Ковачица на 139. седници 
одржаној дана 02.04.2019. године доноси   
 

ПРАВИЛНИК 
 

О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА 
ОДНОСНО ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ 

ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ 
ГРАЂАНА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА  У ОБЛАСТИ 

СПОРТА  
 

Члан 1. 
 
 Овим правилником  уређују се ближи услови, 
критеријуми, начин и поступак доделе средстава из буџета 
Општине Ковачица, односно одобрење програма за 
задовољавање потреба и интереса грађана у области 
спорта на територији Опшине Ковачица 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 
Ковачица могу се користити: 
 
1) Учешће спортских организација са територије 
општине Ковачица у домаћим и европским  клупским 
такмичењима; 
 
2) Одржавање и опремање спортских објеката на 
територији општине Квачица,а посебно јавних спортских 
терена у стамбеним насељима или у њиховој близини , и 
набавка спортске опреме и реквизита. 
3) Делатност организација у области спорта чији је 
оснивач општина Ковачица; 
4) Рационално и наменско коришћење спортсих сала и 
спортских објеката у државој својини  чији је корисник 

општина Ковачица, и спортских објеката у својини општине 
Ковачица  кроз одобравање  њиховог коришћења за спортске 
активности и доделу термина за тренирање учесницима у 
систему спорта.  
 

Члан 3. 
 
Општина Ковачица (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 регистроване код надлежног органа тј. 
уписане у одговарајући регистар у складу са Законом;  
имају седиште и подружницу на територији Општине 
Ковачица и да своју активност реализују  на том подручју, 
или својим активностима представљају општину 
Ковачица; у складу са утврђеним роковима квартално 
достављају финансијско правдање одобрених средстава по 
претходном пројекту; да подстиче и ствара услове за 
унапређење спорта за све, а посебно деце, омладине, жена 
и особа са инвалидитетом; да се редовно такмиче у 
појединим лигама. 
Једној организацији у области спорта не може се одобрити 
више од 20% средстава од укупне суме средстава буџета 
јединице локалне самоуправе прдвиђених за финансирање 
програма из области спорта ,с тим да се трошкови 
програма којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у јединици локалне самоуправе морају односити 
,по правилу,најмање 15% на активности повезане са 
спортом деце.  
Висина средстава за програмске акивности и пројекте 
корисника средстава утврђује се Одлуком о буџету 
општине Ковачица. 
 
    Члан 5.  
 
Критеријуми за рангирање спортских организација  су 
следећи: 
 
- масовност – број регистрованих такмичара 
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- остварени – постигнути  резултати; 
- традиција спорта и критеријум постојања клуба; 
- ранг такмичења; 
- број такмичатских селекција које се такмиче у 
редовном систему такмичења (пионири, јуниори, кадети, 
сениори); 
- група којој спорт припада по номенклатури 
Спортског савеза Србије 
- тренерски кадар са адекватним образовањем; 
- специфичност спорта. 
- да је организатор пројекта извршио своје обавезе 
према општини Ковачица у  досадашњим пројектима; 
- усклађеност циљева са усвојеним стратешким 
документима на националном и  локалном нивоу 
(погледати Програм развоја спорта општине Ковачица 
2015-2018); 
- усмереност ка што већем броју грађана и 
одређеним циљним групама: деца и млади, жене, особе са 
инвалидитетом, и сл.; 
- реалан буџет 

Члан 6. 
 
На основу критеријума за рангирање спортских 
организација, спортови се разврставају у три групе: 
 
Прва група: Фудбал,  Рукомет, Куглање ,Стони 
тенис,Одбојка и Атлетика 
Друга група:  Борилачке вештине (Карате и Џудо)  и Шах  
Трећа група: Кошарка, Стрељаштво, Тенис и Особе са 
инвалидитетом 
 

Члан 7. 
 
Расподела средстава из члана 3. овог правилника, врши се 
на следећи начин: 
 
  1. Од укупно опредељених средстава буџетом општине 
Ковачица за 2019.годину („Службени лист општине 
Ковачица“ број 13/18)  Прва група обухвата, и то: 
- Фудбал до 41,83% средстава опредељених за 
финансирање ове групе; 
-  Стони тенис до 12,40 % средстава опредељених за 
финансирање ове групе; 
- Рукомет до 16,94% средстава опредељених за 
финансирање ове групе. 
- Куглање до 14,12% средстава опредељених за 
финансирање ове групе; 
- Одбојка до 1,50 % средстава опредељених за 
финансирање ове групе 
- Атлетика до 0,34 % средстава опредељених за 
финансирање ове групе 
 
  2. Од укупно опредељених средстава буџетом општине 
Ковачица за 2019.годину („Службени лист општине 
Ковачица“ број 13/18)  Друга група обухвата, и то: 
- Борилачке вештине (карате ,џудо...) до 4,54% средстава 
опредељених за финансирање ове групе; 
- Шах до 2,10% средстава опредељених за финансирање 
ове групе; 
 

  3. Од укупно опредељених средстава буџетом општине 
Ковачица за 2019.годину („Службени лист општине 
Ковачица“ број 13/18) Трећа група обухвата и то: 
 
- Кошарка до 2,10% средстава опредељених за 
финансирање ове групе; 
- Тенис до 2,10% средстава опредељених за финансирање 
ове групе.                      
- Стрељаштво  до 1,20% средстава опредељених за 
финансирање ове групе. 
- Особе са инвалидитетом до 0,83 % средстава 
опредељених за финансирање ове групе 
 

Члан 8. 
 
За оцену посебних програма Општинско веће  образује 
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). 
Комисија има председника и два члана. 
Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих 
предлога,на основу Закона и овог правилника и доставља 
Општинском већу предлог за одобравање програма. 
                   

 Члан 9. 
 
Јавни позив - Рокови 
Спортске организације достављају предлоге Посебних 
програма Спортском Савезу - до 15.априла 
Спортски савез подноси предлоге посебних  програма 
стручној комисији општине Ковачице – у року од 15 дана 
од дана објављивања јавног позива за финансирање 
посебних програма у области спорта објављеног на сајту 
општине Ковачица. 
Стручна комисија у року од 7 дана од дана истека рока за 
подношење посебних програма у области спорта, 
анализира поднете предлоге посебних програма и подноси 
предлог за расподелу средстава  Општинском већу 
Општине Ковачица. 
Општинско веће, својим актом, одлучује о одобравању  
програма задовољавања потреба и интереса грађана у 
Општини Ковачица и обавештава носиоце програма о 
висини одобрених средстава по посебним  програмима. 
Јавни позив  у смислу овог Правилника објављује се на 
интернет сајту општине  Ковачица.    
 
. 

Члан 10. 
 

Одлуку о додели средстава доноси Општинско веће на 
предлог Комисије за спорт у року од 30 дана од дана  
достављања предлога стручне комисије о расподели 
средстава. 
Додељена средства се преносе подносиоцу програма чији 
је програм одобрен, а на основу закључених уговора о 
реализовању одобрених програма између подносиоца 
програма и председника општине. 
Уговором се уређују права, обавезе и одговорност 
уговорних страна, начин реализовања програма, као и 
начин извештавања о наменском трошењу средстава.  
За праћење реализације закључених уговора задужује се 
надлежни орган Општинске управе- стручна служба 
Одељења за друштвене делатности. 
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Члан 11. 
 
 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. 
 Надлежан орган општине може обуставити пренос 
средстава уколико се између корисника и општине 
Ковачица води пред судом поступак у вези средстава или 
неки други спор. Обустава преноса средстава ће трајати до 
окончања судског  поступка. 

 
Члан 12. 

 
  Извештај о реализовању програма за који су додељена 
средства, подносилац програма  је дужан да на прописаном 
обрасцу  достави Одељењу за друштвене делатности 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 13. 
 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи 
Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава 
за финансирање потреба у области спорта („Службени 
лист општине Ковачица“бр. 03/18). 
 
 

Члан 14. 
 

   Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Општине Ковачица“.   
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
БРОЈ: 06-20/19-01   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана, 02.04.2019.г.   Милан Гарашевић, с.р. 
        

        
         
 
 
 
 
                                                                                                           
 

 
 
. 
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