
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
XLIX      14. фебруар 2014. године     Број 7-1/14 

 
 15/1. На основу члана 137. и 138. Закона о спорту (''Сл. гласник РС”, бр. 24/11),   члана 103. Статута града Ужица (''Службени 

лист града Ужица”, бр. 16/13) и члана 22. Одлуке о финансирању потреба у области спорта из буџета града Ужица (''Службени лист 

града Ужица'', број 4/13), Градско веће, на седници одржаној 11.02.2014. године, усвојило је 

 

П Р А В И Л Н И К   

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА 

 ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ  И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  

У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА УЖИЦА  
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овим правилником прописују се ближи услови, критеријуми, начин и поступак одобравања програма којима се остварују 

потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Ужица (у даљем тексту: Град), начин јавног објављивања података о  

одобреним  програмима и поступак контроле реализације одобрених програма.  

 

Члан 2. 

 Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету града Ужица су:  

1) стварање услова за унапређење спорта за све, спортску рекреацију, односно бављење грађана спортом, посебно деце, омладине,  

жена и особа са инвалидитетом; 

2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката на тетиторији Града, школских спортсклих објеката и набавка спортске опреме 

и реквизита;  

3) организација спортских такмичења од посебног значаја за Град; 

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

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

6) предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција, школска спортска такмичења);  

7) делатност организација у области спорта чији је оснивач Град; 

8) активности спортских организација и удружења и спортског савеза на територији града Ужица, који учествују у систему спорта у 

оквиру гране спорта, у складу са спортским правилима;  

9) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста; 

10) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста; 

11) спречавање негативних појава у спорту; 

12) едукација, информисање и саветовање грађана, спортских 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 облаасти спорта на територији Града, истраживачко развојни пројекти и издавање спортских публикација;  

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

15) рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у јавној својини чији је корисник Град, 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. 

 Висина средстава за финансирање потреба и интереса грађана из области спорта утврђује се сваке године одлуком о буџету 

Града. 

 Средства из става 1. овог члана користе се, у складу са Законом, за реализацију годишњих и посебних програма. 

 За реализацију годишњих програма опредељује се 95,24%, а за задољење осталих потреба у области спорта 4,76% укупно 

планираних средстава. 

 

II УСЛОВИ, КРИТЕРИЈУМИ, НАЧИН И ПОСТУПАК ОДОБРАВАЊА  

ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 

Члан 4. 

 Програми којима се обезбеђује остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града могу бити 

одабрани уколико испуњавају услове у погледу: 

 1. предлагача програма; 

 2. носиоца програма; 

 3. садржине и квалитета програма; 

 4. финансирања програма. 



"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 7-1/14" 

 

 

20/2 

Члан 5. 

 Предлог свог годишњег програма и програма својих чланова подноси Спортски савез Ужице, а за остале програме 

подносиоци тих програма. 

 

Члан 6. 

 Носилац програма мора да: 

 

- буде уписан у регистар код надлежног органа, 

- послује на недобитној основи, 

- има седиште и своју активност реализује на територији Града,  

- није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, 

- нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,  

- није у последње две године правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу, 

- је директно одговоран за припрему и извођење програма,  

- је претходно обављао делатност најмање годину дана, 

- је са успехом реализовао претходно одобрене програме и 

- ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту. 

 

Члан 7. 

 Предлог програма у погледу садржине и квалитета мора да задовољава следеће опште  критеријуме: 

- .да доприноси остваривању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених Законом; 

-  да је у складу са Законом, подзаконским актима, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији и актима Града; 

- да је од значаја за Град и од утицаја на развој спорта у Граду; 

-  да је у складу са спортским правилима и принципима надлежног националног гранског спортског савеза; 

-  да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву, код посебних програма; 

- да се реализује на територији Града, осим програма припрема и учешћа на такмичењима; 

- да се реализује у текућој години. 

 

Члан 8. 

 Програми се финансирају у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета Града 

постигну очекивани резултати. 

 Буџет програма треба да буде: 

1. остварив – у смислу реалних износа који се планирају по свакој буџетској ставци (стварне цене и стандардне тарифе) ; 

2. обухватан – треба да укључи и покрије све трошкове програма и прикаже учешће свих извора финансирања 

 Неоправдани трошкови су: дугови и покривање губитака или задужења, камате, ставке које се већ финансирају из неког 

другог програма, трошкови куповина земљишта и зграда и капитална улагања, осим када је то неопходно за реализацију програма, 

трошкови губитака због промена курса валута, трошкови отплате рата по основу раније закључених уговора, куповина алкохолних 

пића и дувана, казне, куповина поклона, осим код организација међународних спортских приредби и у складу са правилима надлежног 

међународног спортског савеза  

 

Члан 9. 

 Финансирање активности из годишњих и посебних програма може да обихвати само део зарада запослених, материјалних 

трошкова и административних трошкова, а највише до 20% од одобрене висине средстава из буџета Града за тај програм. 

 

Члан 10. 

 Предлози годишњих програма подносе се, посебно за сваког носиоца, градској управи надлежној за област спорта (у даљем 

тексту:градска управа) директно, односно преко Спортског савеза, у складу са програмским каледнаром утврђеним Законом. 

 Предлози посебних програма достављају се градској управи у року предвиђеном јавним позивом за финансирање посебних 

програма. 

 Јавни позив из става 2. овог члана расписује Град и он садржи: 

предмет јавног позива, 

висину средстава која су на располагању за предмет јавног позива, 

услове, критеријуме и циљеве које треба да испуни предложени програм, 

рок до кога морају бити поднети предлози програма, 

датум обавештавања носиоца програма о одобреним програмима, 

крајњи рок до кога морају бити употребљена добијена средства, 

место, време и лице код кога се може добити документација и потребне информације у вези јавног позива. 

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници Града и најмање  

једном локалном листу. 

 

Члан 11. 

 Предлог програма садржи детаљне податке о: 

- носиоцу програма, 

- .области у којој се остварује програм, 

- учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују, 

- циљевима и очекиваним резултатима, проблемима које ће програм решити и којим групама популације и на који начин ће програм 

користити, 

- врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма,  

- буџету програма, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова, 

- временском плану употребе средстава, 

-начину праћења реализације програма и вредновања резултата. 
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Члан 12. 

  Уз предлог програма подноси се документација којом се доказује испуњеност услова за одобравање средстава за реализацију 

програма, односно изјава да не постије препреке из члана 6. овог правилника. 

 

Члан 13. 

 За оцену годишњих и посебних програма Градско веће образује стручну комисију. 

 Комисија има председника и 5 чланова. Чланови комисије именују се из реда стручњака у спорту, а један члан је представник 

Града. 

 Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога програма и доставља Градоначелнику предлог за 

одобравање програма. 

 Комисија може да, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама или интервенцијама, пре 

достављања предлога Градоначелнику, тражи додатно објашњење од подносиоца, односно носиоца програма. 

 Комисија може о одређеном питању да прибави стручно мишљење од стране истакнутих стручњака или одговарајућих 

организација. 

 Административне послове за потребе комисије обавља градска управа. 
 

Члан 14. 

 Комисија у поступку анализе и оцене програма врши: 

административну (формалну) проверу и оцену испуњености прописаних услова и критеријума у погледу подносиоца предлога 

програма, односно носиоца програма и форме и предложеног програма, 

оцену програма према одређеним критеријумима . 

 

Члан 15. 

 Годишње програме којима се задовољавају потребе из члана 2. тачка 8. овог правилника (активности спортских организација 

и удружења и спортског савеза на територији града Ужица, који учествују у систему спорта у оквиру гране спорта, у складу са 

спортским правилима), Комисија оцењује према критеријумима и у складу са категоризацијом спортова. 

 

Члан 16. 

 Категоризација спортских организација утврђује  се за следеће спортове: аикидо, атлетику, аутомобилизам, картинг, билијар, 

бициклизам, бокс, ваздухопловство, гимнастику (спортску и ритмичку) карате, кик бокс, кошарку, модерни пентатлон, мото спорт, 

одбојку, пикадо, планинарство, плес, пливање, подводне активности (роњење) рукомет, савате, скијање, спортски риболов, стони 

тенис, стрељаштво, тенис,фудбал (мали фудбал) шах и спорт особа са инвалидитетом (инвалиди, глуви и наглуви и слепи и 

слабовиди). 
 

Члан 17. 

 Основни критеријуми за категоризацију спортске гране (спортова) су следећи: 

Прилагођеност националне категоризације граду Ужицу у складу са развијеношћу спортске гране (спорта) на територији Града. 

Традиција спортске гране (спорта) у Граду. 

Остварени резултати (успех на међународном и националном плану, масовност, заступљеност клубова). 

Градски друштвени значај (медијска популарност, афирмација Града, спорт у оквиру Школских игара). 

Финансијски значај и финансијска самосталност . 

Приступачност спорта (правила, систем такмичења, цена и организација). 

 

Члан 18. 

 На основу критеријума за категоризацију спортске гране (спортови) се разврставају у  3 групе: 

 

 I  ПРВА ГРУПА:  II ДРУГА ГРУПА: 

 1. кошарка  1. атлетика    10. пливање 

 2. одбојка  2. аутомобилизам    11. скијање 

 3. рукомет  3. бициклизам    12. стрељаштво 

 4. фудбал  4. ваздухопловство   13. стони тенис 

    5. гимнастика          14. тенис 

    6. карате          15. шах 

    7. кик бокс         

    8. особе са инвалидитетом 

    9. планинарство 

     

 III ТРЕЋА ГРУПА: 

1. аикидо 

2. билијар 

3. плес 

4. пикадо 

5. подводне актив.(роњење) 

6. спортски риболов 

7. модерни пентатлон 

8. рекреација 

 

 

Члан 19. 

 Расподела средстава из члана 3. овог правилника за финансирање годишњих програма спортских организација (клубова) из 

буџета Града, врши  се према критеријумима за категоризацију на следећи начин: 

Прва група обухвата 70,875% средстава опредељених у буџету Града за ове намене, од чега за: 



"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 7-1/14" 

 

 

20/4 

- фудбал  55,38 % средстава,  

- кошарку  24,87 % средстава,  

- одбојку до  16,58% средства, 

- рукомет до  3,17 % средстава. 
 
Друга група обухвата  27,525% средстава опредељених у буџету Града за ове намене, од чега за: 

- атлетику 25,43 % средстава, 

- стрељаштво 15,44%  средстава, 

- аутомобилизам 15,44% средстава, 

- шах 8,72% средстава, 

- карате 5,45% средстава, 

- спорт особа са инвалидитетом 4,09% средстава, 

- пливање 2,36% средстава, 

- гимнастику   4,54% средстава, 

- скијање 2,36% средстава, 

- стони тенис 4,54% средстава, 

- тенис 2,27% средстава, 

- планинарство 2,09% средстава, 

- кик бокс 3,63% средстава, 

- бициклизам 1,82% средстава и 

- ваздухопловство 1,82% средстава. 
 
Трећа група обухвата 1,6% средстава опредељених у буџету Града за ове намене и то за: 

- Свих 8 спортских грана (спортова) ове групе (аикидо, билијар, плес, пикадо, подводне активности (роњење), спортски риболов, 

модерни пентатлон, рекреација). 

Члан 20. 

 Расподела средстава у оквиру спортова се врши на основу броја бодова  према следећим критеријумима: 

1. Ниво (ранг) такмичења , 

2 Постигнути резултати у протеклој години,  

3 Масовност – број такмичара у редовном систему  

такмичења и такмичарске екипе, 

4 Број ангажованих спортских стручњака у спортској  

организацији,     

            5. Традиција и године постојања спортске организације.      

 За критеријуме од из става 1. овог члана одређују се бодови и то: 

 

 КРИТЕРИЈУМ БР. 1. НИВО  (РАНГ) ТАКМИЧЕЊА 

  

 У Екипним спортовима постоје следећи нивои (рангови) такмичења: 
 
 I – Националне лиге највишег нивоа  (ранга) “- Супер лиге”, “А лиге”. 
 
 Напомена: У Екипним спортовима где нема “Супер лиге и “А лиге” као највиши ниво (ранг) се признаје I лига Србије – II 

ниво) 
 
 II -   I лиге  

 III – II лиге 

 IV – Регионалне (покрајинске, међуокружне, III лиге) 

 V –  Међуопштинске лиге (Окружне) 

 VI – Општинске лиге 

 

 У Појединачним спортовима постоје следећи нивои  (рангови) такмичења: 

 I –  Државно првенство 

 II – Окружно – регионално – покрајинско првенство 

 III – Градско – општинско (међуопштинско) првенство. 
 
 Број бодова: 

 

Екипни спортови Сениори Јуниори 70% Кадети 60% Пионири 50 % 

I ниво 30 21 18 15 

II ниво 24 17 14 12 

III ниво 18 13 11 9 

IV ниво 12 8 7 6 

V ниво 9 7 6 5 

VI ниво 6 4 3 2 

 

 Број бодова: 

 

Појединачни 

спортови 

Сениори Јуниори 70 % Кадети 60 % Пионири 50 % 

I ниво 27 19 16 13 

II ниво 15 11 9 7 

III ниво 7 5 4 3 
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 Правила бодовања: Код екипних спортова спортских организација постављено је табеларно 6 нивоа, а код појединачних 3 

нивоа  бодовања. 
 
бодује се ниво (ранг) такмичења која су завршена у текућој години, 

бодују се само такмичења која се организују по лига систему у екипним спортовима 

бодују се посебно мушке, а посебно женске екипе. Узима се највећи број бодова само за најбољи резултат неке екипе за укупно 

бодовање. 

 

 КРИТЕРИЈУМ БР. 2. ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ У ПРОТЕКЛОЈ ГОДИНИ 
 
  I - Екипни спортови - табела  бодовања: 
 
 А) ПЛАСМАН У ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ: 

 

 

Р.б. 

 

ЕКИПНИ 

СПОРТОВИ 

 

 

 

 

Сениори Јуниори 70% Кадети 60% Пионири 50 % 

 I 

местго 

 

11 

 

I 

полови

на 

 

II 

полов

ина 

 

 

I 

место 

 

  

 

I 

полови

на 

 

II 

полови

на 

I 

место 

 

I 

полови

на 

 

II 

полови

на 

I 

место 

 

I 

полови

на 

 

II  

полови

на 

1 I ниво 60 50 40 42 35 28 36 30 24 30 25 20 

2 II ниво 48 40 32 34 28 22 29 24 19 24 20 16 

3 III ниво 36 30 24 25 21 17 22 18 14 18 15 12 

4 IV ниво 24 20 16 17 14 11 14 12 10 12 10 8 

5 V ниво 18 14 10 13 10 7 11 8 6 9 7 5 

6 VI ниво 12 10 8 9 7 6 7 6 5 6 5 4 
 
 Правила бодовања: Бодују се резултати завршених такмичења у текућој години и само такмичења која се организују по 

Лига систему. За свако лига такмичење од пионира до сениора мора се навести пласман и број екипа у тој лиги. 
 
 Б) ПЛАСМАН У КУПУ СРБИЈЕ (за екипне спортове): 

Пласман у купу Сениори Јуниори 70% Кадети 60% Пионири 50% 

1. место 60 42 36 30 

2. место 50 35 30 25 

3. место 40 28 24 20 

4. место 30 21 18 15 

5.-8. место 1/4 фин. 20 14 12 10 

9-16.места 1/8 фин. 10 7 6 5 

 

 Правила бодовања: бодују се резултати завршених такмичења у текућој 

години. А ако се у Купу не игра утакмица за 3. место, бодове за пласман на ову позицију добија екипа која је изгубила од првака. 
 
 II - Појединачни спортови – табелe бодовања: 

 

 А) ПЛАСМАН У ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ И КУПУ СРБИЈЕ 

 

Р.б. 

 

ПОЈЕДИНАЧН

И  

СПОРТОВИ 

 

 

 

 

Сениори Јуниори 70% Кадети 60% Пионири 50 % 

Медаља 

5 и више 

 

 

 Медаља 

 3 - 4 

 Медаља  

 1 - 2 

 

 

 

Mедаља 

5 и више 

 

  

 Медаља 

 3 - 4 

 Медаља 

 1 - 2 

 

Медаља  

5 

  и више 

 

 Медаља 

 3 - 4 

  

 Медаља  

 1 - 2 

 

 

Медаљ

а 5 

 и више 

  

 

 Медаља 

 3 - 4 

 

 Медаља  

 1 - 2 

 

1 I ниво 48 4 32 34 28 22 29 24 19 24 20 16 

2 II ниво 24 20 16 17 14 11 14 12 10 12 10 8 

3 III ниво 12 10 8 9 7 6 7 6 5 6 5 4 

 

 Правила бодовања:  Бодују се резултати завршних такмичења у текућој години у Првенству, а у Купу се бодује само финале 

( тј.први I ниво) за све 4 категорије (сениори, јуниори, кадети и пионири). Узима се највећи број бодова само за најбољи резултат неке 

екипе за укупно бодовање: 

 Уколико спортска организација има мушку и женску екипу, бодује се посебно мушка и женска екипа, стим што друга екипа 

по полу (која има слабији резултат) може добити умањено за 50% у односу на број бодова по табели и разради. 

 На првенству и Купу Србије бодоваће се само резултати на којима учествује 8 и више клубова, са 8 и више спортиста – 

посада из различитих клубова у дисциплини – категорији. 

 Код борилачких спортова бодују се само резултати остварени у борбама, форме и кате се не бодују.  
 
 III – Екипни и појединачни спортови – табела бодовања 
 
 А) ПЛАСМАН НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

 

 

НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 

ЕВРОПСКО  

ПРВЕНСТВО 

СВЕТСКО  

ПРВЕНСТВО 

ОЛИМПИЈСКЕ 

        ИГРЕ 

Пионири 

кадети 

Јуниори Сениори Пионири 

кадети 

Јуниори Сениори Сениори 
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1. МЕСТО 40 50 100 60 70 140 160 

2. МЕСТО 30 40 80 50 60 120 140 

3. МЕСТО 20 30 60 40 50 100 120 

4. МЕСТО       90 

5. МЕСТО       80 

6. МЕСТО       70 

7. МЕСТО       60 

8. МЕСТО       50 

         

 Правила бодовања: Услов за бодовање да сва наведена такмичења буду у календару Европске и Светске федерације. 

 Код олимпијских спортова неће се бодовати резултати остварени у неолимпијским дисциплинама. 

 Резултати појединачних спортова на Међународним такмичењима вреднују се са 70% бодова у односу на резултате у екипној 

конкуренцији. 

 Неолимпијски спортови добијају 50% мање бодова у односу на такмичаре у појединачним спортовима. 

  

 

 КРИТЕРИЈУМ БР. 3 – МАСОВНОСТ – БРОЈ ТАКМИЧАРА У РЕДОВНОМ  СИСТЕМУ ТАКМИЧЕЊА И  

ТАКМИЧАРСКЕ ЕКИПЕ 

 

 Табела годишта и број екипа:  

 

Р.б. Назив клуба Годиште Бр. регистров. такм. 

м     +      ж 

Бр. такмичарских екипа 

м      +      ж 

1 Млађи пионири 6  -  12 год.     

2 Пионири 13 – 14 год.     

3 Кадети 15 - 16 год.     

4 Јуниори 17  - 18 год.     

5 Сениори 18 и више год.     

 

Бодовање: 

Р.б. Број екипа Бодови 

1 5 и више екипa 25 

2 4 екипе 20 

3 3 екипе 15 

4 2 екипе 10 

5 1 екипа 5 

 

Правила бодовања: Код бодовања треба узети у обзир да је број чланова екипа по годишту у екипним спортовима углавном изнад 12 

такмичара (једна екипа), а код појединачних спортова екипа, по годишту броји 7 чланова у мушкој и посебно у женској категорији, 

који су регистровани и такмиче се у систему такмичења свог гранског савеза. 

 

 Спортске организације које пријаве екипе са мањим бројем такмичара или чланова од предвиђеног (12 односно 7), уписују 

колико имају, где се број бодова за ту екипу умањује за проценат мањег броја у односу на максимум.  

 

 КРИТЕРИЈУМ БР. 4. БРОЈ АНГАЖОВАНИХ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА У СПОРТСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ СА 

АДЕКВАТНИМ ОБРАЗОВАЊЕМ 

 

 По номенклатури спортских занимања и звања бодују се само тренери који имају звање: 

 1. тренер приправник        

 2. оперативни тренер   

 3. тренер     

 4. тренер специјалиста   

 5. тренер професор спорта 

 

 Сваки ангажовани спортски стручњак носи 5 бодова. 

 

 Правила бодовања: клубови достављају копије уговора са тренерима и копије њихових диплома и евентуално лиценци ако 

тамо пише спортско звање и овера такмичарске године. Комисија на основу важећег Правилника о номенклатури спортских занимања 

и звања и Закона о спорту, бодује број тренера са евидентним образовањем. 

 

 КРИТЕРИЈУМ БР 5. ТРАДИЦИЈА И ГОДИНЕ ПОСТОЈАЊА СПОРТСКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

 Број година традиције Број бодова 

1. Клубови основани пре 50 година 20 

2. Клубови од 25 до 49 година традиције 15 

3. Клубови од 15 до 24 године традиције 10 

4. Клубови од 5 до 14 година традиције 6 

5. Клубови од 3 до 4 године традиције 3 

  

 Правила бодовања: Спортске организације уписују годину оснивања организације, уз копију документа као доказ истог па 

ће се  према табели бодовати. 
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 Комисија ће приликом оцене програма, осим броја бодова које је спортска организација остварила применом критеријума и 

мерила из става 1 овог члана, узети у обзир и план и програм рада са трошковима такмичења за наредну годину како би се стекао увид 

у циљеве и обим активности  које организација жели да настави наредне године. 

 Износ средстава за финансирање одобреног програма из члана 2. тачка 8. овог правилника, добија се тако што се укупан број 

бодова који оствари носилац програма множи вредношћу бода. 

 Вредност бода одређује се тако што се износ средстава опредељених за  одређени спорт према члану 19. овог правилника 

дели укупним бројем бодова које су остварили носиоци програма из те области спорта.. 

 Комисија ће, приликом оцене програма и доделе средстава, поред критеријума и мерила из става 1. овог члана, предложити 

посебну подршку за приоритетне спортске организације које значајно доприносе развоју спорта и  афирмацији Града   у земљи и свету. 
 

Члан 21. 

 Спортски савез Ужица ажурира (мења и допуњава) категоризацију  спортских грана сваке друге године и у вези с тим 

предлаже одговарајуће измене чланова 18. -20. овог правилника. 
 

Члан 22. 

 Програме из члана 2. тачке 1,3,4,6,12,13. и 14. овог правилника Комисија оцењује према следећим критеријумима: 

квалитет програма, 

могућност квалитетне реализације програма (искуство, стручност, извори финансирања), 

утицај програма на развој, афирмацију и унапређење спорта у Граду, 

могућност реализације програма у току једне буџетске године, 

сразмера између могуће реализације циљева програма и трошкова његове реализације, 

одрживост програма. 

Члан 23. 

 У буџету града ће се, у оквиру обезбеђења средства за задовољње потребе из члана 2. тачка 9, овог правилника, обезбеђивати 

средства за здравствену заштиту и обезбеђење адекватног спортско – здравственог образовања спортиста до 18 година старости. 

 Средства ће се обезбеђивати и за организацију такмичења, турнира, сајмова спорта и сл. 

 

Члан 24. 

 Након извршене оцене поднетих предлога годишњих и посебних програма према утврђеним критеријумима, Комисија 

сачињава образложен предлог програма у области спорта који могу да се финансирају из буџета Града и предлаже износ средстава за 

сваки појединачни програм. 

Члан 25. 

 Градоначелник, на предлог Комисије и уз сагласност Градског већа, доноси решење о одобрењу годишњих и посебних 

програма у области спорта и утврђује износ средстава за њихову реализацију. 

 О решењу Градоначелника из става 1. овог члана обавештавају се подносиоци предлога програма. 

 Подносилац програма чији програм није прихваћен може на решење из става 1. овог члана поднети приговор Градском већу у 

року од 8 дана од дана пријема обавештења. 

 Градско веће решењем одлучује о поднетом приговору најкасније у року од 15 дана од дана пријема приговора. 

 Решење Градског већа из става 4. овог члана коначно је и против њега може се водити управни спор. 

 

Члан 26. 

 Са подносиоцем одобреног програма Градоначелник закључује уговор о реализацији програма који садржи: 

назив и седиште носиоца програма, 

врста програма, 

време реализације програма, 

циљеви и очекивани резултати, 

висина додељених средстава, 

временски план употребе средстава, 

начин надзора над одвијањем реализације програма, 

обавеза носиоца програма да на свим документима и медијским промоцијама програма истакне да се програм финансира из буџета 

Града, 

обавезе носиоца програма у погледу подношења извештаја о реализацији програма, правдање наменског коришћења средстава,  

 Ако се носилац 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 27. 

 Ако су одобреном програму, према критеријумима утврђеним овим правилником, додељена мања средства од средстава 

наведених у буџету предлога програма, носилац програма, пре закључења уговора, усклађује буџет програма са висином 

расположивих средстава, односно доставља измену буџета предлога програма или доказ да је обезбедио додатна средства. 

 

III КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА 

 

Члан 28. 

 Подносиоци програма су дужни да средства користе искључиво за намене за које су добијена. 

 Ненаменско коришћење средстава, има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној години. 

  

Члан 29. 

 Носилац одобреног програма дужан је да у року који је предвиђен уговором, а најмање једном годишње, достави градској 

управи на прописаном обрасцу извештај са потребном документацијом о реализацији програма, или дела програма, који је финансиран 

средствима буџета Града. 

 Периодични извештај се подноси у року од 15 дана по истеку квартала у току реализације програма. 

 Градска управа врши надзор над реализацијом програма и наменским коришћењем одобрених средстава. 
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 Територијални спортски савез, као овлашћени предлагач годишњих програма спортских организација, прати реализацију 

одобрених програма и подноси извештај о остваривању циљева и ефеката програма. 

 Градоначелник може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано раскинути уговор о реализацији 

програма, ако носилац одобреног програма не достави извештај у року предвиђеном уговором или у случају ненаменског трошења 

средстава.   

IV ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Члан 30. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
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                                                                                           Видоје Дрндаревић, с.р. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ БРОЈ 7-1/14 
 

Редни 

број 

 
Страна 

15/1. Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање годишњих и посебних програма у области спорта из 

буџета града Ужица.......................................................................................................................................................................................... 20/1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdaje i {tampa: Skup{tina grada U`ica, odgovorni urednik Branka Bla`evi} Vujovi}, sekretar Skup{tine grada - Tehni~ki urednik Sr|an Petrovi} 

- Redakcija i administracija: Gradska uprava za poslove organa grada, op{tu upravu i dru{tvene delatnosti - Telefon 590-151- Teku}i ra~un za pretplatu: 840-

93641-20, sa naznakom za "Slu`beni list" - kod Uprave za javna pla}awa - Filijala U`ice - Po{tarina pla}ena pau{alno - Godi{wa akontaciona pretplata za 

2014. godinu iznosi 4500 dinara - Tira` 100 primeraka 


