ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА X БРОЈ 7
ГРАДСКО ВЕЋЕ
116.
На основу чланова 137., 138. став 2. и 141. Закона
о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број
10/2016), члана 7. Одлуке о одобравању и финансирању
програма којима се задоваољавају потребе и интереси
грађана у области спорта на територији града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 6/2017) и члана
45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016- пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 56. седници одржаној
22. јуна 2017. године, донело је
П РА В И Л Н И К
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА
КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана
у области спорта на територији града Смедерева (у даљем
тексту: Правилник), уређују се ближи услови, критеријуми, начин и поступак одобравања програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта
и додела средстава, форма и садржина предлога програма,
форма и садржина извештаја о реализацији програма, начин јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање.
Члан 2.
Финансијска средства за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева
утврђују се Одлуком о буџету града Смедерева (у даљем
тексту: буџет Града).
Члан 3.
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се
остваривање обезбеђују средства из члана 2.овог Правилника, јесу:
1. подстицање и стварање услова за унапређење
спортске рекреације, односно бављења грађана
спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са
инвалидитетом;
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2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији града, 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 такмичења од посебног значаја за град Смедерево;
4. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и
унапређење квалитета и стручног рада са њима;
5. учешће спортских организација са територије града
у домаћим и европским клупским такмичењима;
6. физичко васпитање деце предшколског узраста и
школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад
школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска
такмичења и др.);
7. делатности организација у области спорта чији је
оснивач град Смедерево;
8. делатност организација у области спорта са седиштем на територији града Смедерева које су од посебног значаја за град Смедерево;
9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања
спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста;
11. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских
резултата и др.);
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
територији града Смедерева; истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;
14. унапређење стручног рада учесника у систему
спорта са територије града Смедерева и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских
стручњака и врхунских спортиста;
15. рационално и наменско коришћење спортских сала
и спортских објекта у државној својини чији је корисник град Смедерево и спортских објеката у својини града Смедерева кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина
за тренирање учесницима у систему спорта и
16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.
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Члан 4.

Потребе и интереси грађана у области спорта из члана
3. став 1. тачке 1-16. овог Правилника остварују се кроз финансирање или суфинансирање програма и то:
1. за тачке 1., 2., 3., 5., 6., 8., 10., 12. ,13., 14. и 16. из члана 3. става 1. овог Правилника, на годишњем нивоу (у
даљем тексту: годишњи програми) и
2. за тачке 4.,9.,11. и 15. из члана 3. става 1. овог Правилника, по јавном позиву (у даљем тексту: посебни
програми).
Оганизацијама у области спорта може се изузетно одобрити одређени програм којим се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта на територији града
Смедерева из члана 3. овог Правилника и без јавног позива
у случају када је у питању програм од посебног значаја за
задовољење потреба и интереса грађана у области спорта
на територији града Смедерева и када је у питању програм
који није из објективних разлога могао бити поднет у роковима утврђених законом, а предмет и садржај програма
је такав да може бити успешно реализован само од стране
одређеног носиоца програма.
Одлуку о одобравању програма из претходног става доноси Градско веће града Смедерева на предлог Комисије,
на основу које Градоначелник града Смедерева закључује
уговор са носиоцем одобреног програма.
Носиоци програма из претходног члана који поднесу
годишњи програм, којим су обухваћене активности којима
се задоваљавају потребе и интереси из члана 3.овог Правилника, не могу за исте активности да поднесу и посебан
програм по јавном позиву
II КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И
ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 5.
Предлоге годишњих и посебних програма из члана 4.
овог Правилника подносе следеће организације, као предлагачи програма:
1) Спортски савез Смедерева – предлог свог годишњег
програма;
2) Спортски савез Смедерева – предлог годишњих програма организација у области спорта са седиштем на
територији града Смедерева;
3) Организације у области спорта са седиштем на територији града Смедерева - предлог свог посебног
програма.
Спортски савез Смедерева, као територијални спортски
савез мора бити члан Спортског савеза Србије.
Спортска организација која је носилац годишњег програма мора бити члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.
Члан 6.
Право на финансирање или суфинансирање програма из члана 4. став 1. тачке 1. и 2. овог Правилника имају
организације у области спорта као носиоци програма, које
морају испунити следеће опште услове:
1) да су регистроване у складу са законом;
2) да искључиво или претежно послују на недобитној
основи;
3) да имају седиште на територији града Смедерева;
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4) д
 а je претходно обављао делатност најмање годину
дана;
5) д
 а обављају спортске активности и остваривањем
програма доприносе остваривању развоја спорта на
територији града Смедерева;
6) д
 а је програм у складу са законом, општим актима
организације и спортским правилима надлежног савеза у области спорта;
7) д
 а испуњавају, у складу са законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности
које су у вези са програмом;
8) д
 а су доставиле извештај о успешној реализацији
одобреног програма укључујући и доказе о наменском коришћењу средстава буџета Града, уколико су
биле носилац програма претходне године;
9) д
 а располажу капацитетима за реализацију програма и
10) да су чланови одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.
Носилац програма не може да:
1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања
(уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и
3) буде у последње две године правноснажном одлуком
кажњен за прекршај или привредни преступ у вези
са својим финансијским пословањем, коришћењем
имовине, раду са децом и спречавањем негативних
појава у спорту.
Члан 7.
Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је:
1) био у конфликту интереса;
2) н
 амерно или с крајњом непажњом лажно приказао
податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да да све потребне информације и
3) п
 окушао да дође до поверљивих информација или да
утиче на Kомисију током евалуационог периода или
неког претходног поступка доделе средстава.
Члан 8.
Рангирање организација у области спорта које испуњавају услове из члана 6. овог Правилника, а које учествују у
спортским такмичењима у оквиру надлежних националних
гранских спортских савеза, врши се према следећим критеријумима:
1. ранг спортске гране према националној категоризацији спортова за коју је регистрована спортска организација;
2. ранг надлежног националног гранског спортског савеза чији је члан спортска организација;
3. традиција те спортске организације у граду Смедереву;
4. ранг такмичења;
5. постигнути резултати у протеклој такмичарској сезони;
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6. број такмичарских екипа у редовном систему такмичења;
7. број ангажованих спортских тренера са дозволом за
рад;
8. број регистрованих спортиста;
9. заступљеност спортиста у националним спортским
репрезентацијама;
10. трошкови одржавања отворених спортских објеката;
11. трошкови одржавања затворених спортских објеката и
12. трошкови закупа спортских објеката за тренинг.
Вредновање годишњих и посебних програма организација у области спорта осим програма организација из претходног става, врши се према следећим критеријумима:
1. финансијски и оперативни капацитет носиоца програма (да ли носилац програма има довољно искуства у
вођењу сличних програма; да ли носилац програма има довољно стручности и техничког знања за вођење предложеног програма, имајући у виду тип активности које су предвиђене програмом; да ли носилац програма има довољне
управљачке капацитете, укључујући ангажована лица,
опрему и способност за управљање предложеним финансијским планом програма; да ли носиоци програма имају
довољне стабилне и довољне изворе финансирања);
2. значај програма (конзистентност програма, односно
у којој мери програм задовољава потребе и узима у обзир
ограничења која постоје у области спорта у граду Смедереву; колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани они
који су везани за програм; да ли су потребе циљне групе и
крајњих корисника јасно дефинисане и добро одмерене и
да ли ли програм поседује додатне квалитете);
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3. методологија (да ли су планиране активности одговарајуће, практичне и доследне циљевима и очекиваним резултатима; колико је компактан целокупан план програма;
да ли је учешће циљне групе и крајњих корисника и њихово
ангажовање у реализацији програма добро одмерено; да ли
предлог програма садржи индикаторе успешности програма који се могу објективно верификовати);
4. одрживост програма (да ли ће активности предвиђене програмом имати конкретан утицај на циљне групе; да
ли ће програм имати вишеструки утицај; да ли су очекивани резултата програма одрживи) и
5. финансијски план и рационалност трошкова (да ли је
однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући и да ли је предложени трошак неопходан
за имплементацију програма).
Члан 9.
Предлог свог годишњег програма подноси Савез за
школска спортска такмичења и олимпијско васпитање
Смедерево као носилац развоја школског спорта на територији града Смедерева од посебног значаја за остваривње
потреба и интереса грађана у области школског спорта на
територији града Смедерева.
Одобравање годишњег програма из претходног става
врши се у складу са законом, подзаконским актима и овим
Правилником.
Рангирање организација у области спорта које испуњавају услове из члана 6. овог Правилника, а које учествују у
спортским такмичењима у оквиру надлежних националних
гранских спортских савеза, врши се на основу предложених годишњих програма према систему бодовања наведеном у следећој Табели 1.

Табела 1
РЕД.БРОЈ

1

2

3

КРИТЕРИЈУМИ
Ранг спортске гране
1.категорија
2.категорија
3.категорија
4.категорија
5.категорија
Ранг надлежног националног гранског спортског савеза
1.ранга
2.ранга
3.ранга
4.ранга
5.ранга
Традиција спортске организације
Организације основане пре 50 и више година
Организације од 25 до 49 година
Организације од 15 до 24 године
Организације од 5 до 14 година
Организације од 2 до 4 године

БОДОВИ
Макс.резултат 10
10
8
6
4
2
Макс.резултат 10
10
8
6
4
2
Макс.резултат 10
10
8
6
4
2
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Ранг такмичења

4

Екипни
спортови
1. ниво
такмичења
(највиши
национални
ниво)
2. ниво
такмичења

7

8

9

Поједин.

10

10

8
2. ниво такмичења

6

6

4

3

3. ниво такмичења

Постигнути резултати у
протеклој такм. сезони

6

Макс.резултат 10

Екипни

1. ниво такмичења (највиши национални ниво)

4. ниво
такмичења
5. ниво
такмичења
6. ниво
такмичења

5

Макс.резултат 10

Појединачни спортови

3. ниво
такмичења

1. ниво
такмичења
2. ниво
такмичења
3. ниво
такмичења
4. ниво
такмичења
5. ниво
такмичења
6. ниво
такмичења
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1. ниво
такмичења
2. ниво
такмичења

3. ниво
такмичења

3

2

Екипни спортови
( Макс.резултат 10)
Пласман
Пласман
Прво
у 1.пол.
у 2.пол.
место
табеле
табеле
10

9

8

9

8

7

8

7

6

7

6

5

6

5

4

5

4

3

Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења
(мушкарци и жене)
4 и више екипа
3 екипе
2 екипе
1 екипа
Број ангажованих спортских тренера са дозволом за рад
3 и више тренера
2 тренера
1 тренер
Број регистрованих спортиста
11 и више такмичара сениора
До 10 такмичара сениора
Заступљеност спортиста у националним спортским
репрезентацијама (сениори, јуниори, кадети)
2 и више спортиста
1 спортиста

Појединачни спортови
( Макс.резултат 10)
3 и више
медаља

2
медаље

1 медаља

10

8

6

8

6

4

6

4

2

Макс.резултат 10
10
8
6
4
Макс.резултат 10
10
8
6
Макс.резултат 10
10
8
Макс.резултат 5
5
3
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Трошкови одржавања отворених спортских објеката
Отворени терени (2 и више)
Отворени терени (1 терен)
Трошкови одржавања затворених спортских објеката
Објекти преко 150 м2
Објекти до 150 м2
Трошкови закупа спортских објеката за тренинг
4 и више екипа
3 екипе
2 екипе
1 екипа

Критеријуми утврђени у Табели 1, одређују се на следеће начине:
1. Ранг спортске гране одређује се на следећи начин:
На основу националне категоризације спортова, у зависности којој категорији спортске гране припада спортска
организација, одређује се и број бодова за ту спортску организацију.
Максимални број бодова по овом основу износи 10.
2. Ранг надлежног националног гранског спортског
савеза oдређује се на следећи начин:
На основу ранга националног гранског спортског савеза одређује се и број бодова за ту спортску организацију.
Максимални број бодова по овом основу износи 10.
3. Традиција спортске организације одређује се на
следећи начин:
У односу на документ из којег је видљива година оснивања спортска организација (оснивачког акта), односно почетка такмичења спортске организације одређује се и број
бодова.
Максимални број бодова по овом основу износи 10.
4. Ранг такмичења одређује се на следећи начин:
Екипни спортови се разврставају од првог до шестог
нивоа. Ако спортска организација има сениорску мушку и
женску екипу у такмичењу, бодови се узимају само за једну
екипу која носи више бодова. Ако се спортска организација
такмичи само са млађим узрасним категоријама (пионири,
кадети или јуниори,) број бодова се умањује за 25%.
Појединачни спортови могу добити максимални број
бодова ако су у сениорском узрасту одржани у тој узрасној категорији општинска и државна првенства. Ако се
спортска организација такмичи само са млађим узрасним
категоријама (пионири, кадети или јуниори) број бодова се
умањује за 25%.
Ако нека спортска организација учествује и у лига такмичењу, за бодовање се узима онај број бодова који је повољнији за ту спортску организацију.
У екипним спортовима постоје следећи нивои такми
чења и то:
1. Национална лига највишег ранга (Супер лига, „А“
лига...)
2. I лигa
3. II лигa

Страна 5 – Број 7
Макс.резултат 5
5
3
Макс.резултат 5
5
3
Макс.резултат 5
5
4
3
2
Максимални укупни резултат
100

4. Регионалнa лигa (међуокружна, III лига...)
5. Међуопштинскa лигa (окружна...)
6. Градска/Општинскa лигa
Максимални број бодова по овом основу износи 10.
У појединачним спортовима постоје следећи нивои
такмичења и то:
1. Државно првенство
2. Регионално првенство
3. Градско/општинско, oкружно, међуопштинско првенство
Максимални број бодова по овом основу износи 10.
5. Постигнути резултати у протеклој такмичарској
сезони одређује се на следећи начин:
-Екипни спортови:
У односу на ранг такмичења и коначни пласман у последњем завршеном лигашком такмичењу додељује се
одређени број бодова. Прва колона значи да је освојено прво
место у лиги, друга колона значи да је екипа била пласирана
у првој половини табеле и трећа колона значи да је екипа
била пласирана у другој половини табеле на крају лиге.
Максимални број бодова по овом основу износи 10.
-Појединачни спортови :
Први ниво такмичења - државна првенства
Број бодова на првом месту значи да су чланови спортске организације освојили 3 и више медаља на сениорском
првенству државе. Број бодова на другом месту значи да
су чланови спортске организације освојили 2 медаље на
сениорском првенству државе. Број бодова на трећем месту значи да је освојена 1 медаља на сениорском првенству
државе.
Други ниво такмичења - регионална првенства
Број бодова на првом месту у другом реду значи да су
чланови спортске организације освојили 3 и више медаља
на сениорском првенству. Број бодова на другом месту у
другом реду значи да су чланови спортске организације
освојили 2 медаље на сениорском првенству. Број бодова на
трећем месту у другом реду значи да је освојена 1 медаља
на сениорском првенству.
Трећи ниво такмичења – градска/општинска првенства
Број бодова на првом месту у трећем реду значи да су
чланови спортске организације освојили 3 и више медаља на градском/општинском сениорском првенству. Број
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бодова на другом месту у трећем реду значи да су чланови спортске организације освојили 2 медаље на градском/
општинском сениорском првенству. Број бодова на трећем
месту у трећем реду значи да је освојена 1 медаља на градском/општинском сениорском првенству.
Максимални број бодова по овом основу износи 10.
Ако спортска организација наступа само са млађим узрастима исти принцип се примењује и за тај узраст али се
број бодова умањује за 30%.
Ако нека спортска организација учествује и у лига такмичењу, за бодовање се узима онај број бодова који је повољнији за ту спортску организацију.
6. Број такмичарских екипа у редовном систему
такмичења (мушкарци и жене) одређује се на следећи начин:
-Екипни спортови:
У бодовање се узима број екипа које се налазе у ре
довном систему такмичења надлежног националног или
гранског савеза у свим узрасним категоријама. Укупно се
сабирају мушке и женске екипе ако спортска организација
ради са оба пола.
-Појединачни спортови:
Да би се признала екипа у појединачном спорту неопходно је да на Првенству Србије наступе 3 такмичара у
одређеној узрасној категорији.
Максимални број бодова по овом основу износи 10.
7. Број ангажованих спортских тренера са дозволом
за рад одређује се на следећи начин:
Да би се признали бодови за спортског стручњака неопходно је да спортска организација достави за сваког тренера:
1. Копију дипломе за ту грану спорта,
2. Копију Уговора о ангажовању или Одлуку о именовању за тренера ако је тренер и члан клуба,
3. Копију лиценце надлежног националног гранског
спортског савеза за текућу годину.
Без достављене комплетне наведене документације не
могу се признати бодови по овом основу.
Максимални број бодова по овом основу износи 10.
8. Број регистрованих спортиста одређује се на следећи начин:
Спортске организације су дужне доставити оверен списак регистрованих спортиста који су наступили у такмичењима у протеклој такмичарској сезони. Списак такмичара
оверава надлежни грански савез који је организатор званичних такмичења.
Максимални број бодова по овом основу износи 10.
9. Заступљеност спортиста у националним спортским репрезентацијама (сениори, јуниори, кадети) одређује се на следећи начин:
Бодују се само они репрезентативци Србије који су
наступили на званичним кадетским, јуниорским и се
ниорским првенствима Европе и света у протеклих годину
дана. У бодовање улазе и спортисти који су наступили на
Олимпијским играма, Олимпијским играма младих, Медитеранским играма или Европским играма младих (EYOF).
У бодовање не улазе балканијаде и пионирска такмичења
на нивоу Европе и света. У прилогу обрасца се мора доста
вити копија званичног билтена шампионата Европе или
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света из којег се може доказати да је тај спортиста наступио
на том такмичењу. Бодују се само они спортисти који су у
време одржавања европског или светског првенства били
регистровани за ту спортску организацију.
Максимални број бодова по овом основу износи 5.
10. Трошкови одржавања отворених спортских објеката одређују се на следећи начин:
Спортске организације које користе и одржавају отворене терене (фудбалски терени и сл.) добијају одређени
број бодова како је то предвиђено у табели, зависно да ли
одржавају један или два терена.
Максимални број бодова по овом основу износи 5.
11.Трошкови одржавања затворених спортских објеката одређују се на следећи начин:
Спортске организације које користе и одржавају затворене спортске објекте добијају одређени број бодова у зависности од величине коришћеног простора.
Максимални број бодова по овом основу износи 5.
12.Трошкови закупа спортских објеката за тренинг
одређују се на следећи начин:
Спортске организације којима град не осигурава бесплатне термине у државним објектима, добијају одређени
број бодова у зависности са колико екипа учествују у систему такмичења, односно са колико екипа спроводе тренажни процес.
Спортске организације које имају бесплатно коришћење термина у спортским објектима не добијају бодове по
овом основу.
Максимални број бодова по овом основу износи 5.
Члан 10.
Вредност бода добија се када се средства опредељена
за финансирање програма организација у области спорта
за једну буџетску годину поделе са укупним бројем бодова
свих организација у области спорта. Тако утврђена вредност бода множи се са освојеним бројем бодова и добија
се износ средстава за финансирање одобререног програма.
Вредност бода x број освојених бодова = износ средстава за финансирање програма.
Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од укупне суме средстава
буџета града Смедерева предвиђених за финансирање програма из области спорта, с тим да се трошкови програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у граду
Смедереву морају односити, по правилу, најмање на 15%
на активности повезане са спортом деце.
Спортска организација која се не такмичи у наредној
такмичараској години, а рангирана је према претходној табели, неће бити финансирана из буџета града Смедерева.
III ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ
Члан 11.
Предлог програма садржи детаљне податке о:
1) носиоцу програма;
2) области у којој се остварује програм;
3) учесницима у реализацији програма и својству у
коме се ангажују;
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4) циљевима и очекиваним резултатима, укључујући
које ће проблеме програм решити и којим групама
популације и на који начин ће програм користити;
5) врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно обављања активности;
6) како ће се вршити оцењивање успешности програма
(вредновање резултата програма);
7) буџету програма, односно потребним новчаним
средствима, исказаним према врстама трошкова;
8) динамичком плану употребе средстава (временски
период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна);
9) начину праћења реализације програма и евалуације
резултата и
10) претходном и будућем финансирању организације
и програма.
Члан 12.
Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми:
1) д
 а је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене најосновније информације о
организацији и предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава) и које је потписало лице овлашћено за заступање организације;
2) д
 а је предлог програма поднет на oбјављеном обрасцу (апликационом формулару), читко попуњеном
(одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби;
3) д
 а је потпун, јасан, прецизан и садржи веродостојне
податке и
4) да је поднет у прописаном року.
Веродостојност података спортске организације су
дужни да документују Комисији, а у случају злоупотребе
спортска организација неће бити финансирана из буџета
града Смедерева у периоду од 3 (три) године.
Обрасце предлога програма из члана 4. овог Правилника, односно апликационог формулара са наведеним прилозима, објавиће надлежно одељење Градске управе Смедерево на званичном сајту града Смедерева.
Члан 13.
Уз предлог програма из члана 4. овог Правилника, поднет на oбјављеном обрасцу из члана 12. овог Правилника,
подноси се и документација наведена као прилог, којом се
доказује испуњеност услова за одобравање средстава за реализацију програма по одредбама овог Правилника и изјава
да не постоје препреке из члана 6. овог Правилника.
Сва обавезна и пратећа документација из претходног
става, мора бити достављена у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на писарници Градске управе града Смедерева.
Предња страна коверте за предлогом програма мора садржати најмање следеће податке:
1) назив годишњег/посебног програма којим се остварују интереси грађана у областиспорта;
2) назив подносиоца предлога;
3) адреса подносиоца предлога;
4) напомену да се не отвара пре истека рока из јавног
позива.
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Члан 14.

Ако предлог програма из члана 4. овог Правилника
подноси Спортски савез Смедерева, обједињено за свој
програм и програме спортских организација, предлог програма треба да буде поднет засебно за сваког носиоца програма (посебан образац за сваког носиоца програма), уз
подношење збирног прегледа свих предлога.
Члан 15.
Достављање годишњих програма и поступак одлучивања врши се према следећој динамици:
1. јун – предлагачи, односно носиоци програма достављају своје предлоге програма;
1. јул – Градоначелник града Смедерева посебним решењем образује Комисију за избор програма
којима се задовољавају потребе и интереси у
области спорта на територији града Смедерева
која анализира и оцењује поднете предлоге годишњих програма (У даљем тексту: Комисија);
15. јул – Градско веће града Смедерева доноси прелиминарну одлуку на предлог Комисије;
25. децембар – Г
 радско веће града Смедерева након
доношења Одлуке о буџету града Смедерева ревидира предлоге годишњих
програма и усклађује их са средствима
утврђеним у буџету града Смедерева за
наредну годину;
30. децембар – Г
 радско веће доноси одлуку и обавештава носиоце програма о висини одобрених средстава по програмима.
Спортске организације које благовремено не доставе
предлог програма у складу са овим Правилником неће бити
вредноване у поступку рангирања. Спортске организације
које доставе нетачне податке биће искључене у поступку
бодовања према Табели 1 из члана 9. овог Правилника.
Спортска организација може и годину дана остати носилац развоја спорта и поред неиспуњених критеријума,
уколико у истој спортској грани не постоји спортска организација која испуњава дате критеријуме. Уколико и другу
годину за редом не испуни критеријуме спортска организација неће више бити финансирана директно из буџета града
Смедерева.
IV Н
 АЧИН ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА
Члан 16.
Програми из члана 4. овог Правилника финансирају се
на основу јавног позива и других јавних обавештења, а која
на званичној интернет страни града Смедерева објављује
надлежно одељење Градске управе града Смедерева
Рок за подношење предлога програма не може бити
краћи од 7 (седам) дана од дана објављивања јавног позива,
односно других обавештења у вези са подношењем програма, на званичној интернет страни града Смедерева.
Образац за пријаву предлога програма из члана 4. овог
Правилника може се преузети на званичној интернет страни града Смедерева и у надлежном одељењу Градске управе града Смедерева.
Оцену предложених програма врши Комисија
коју образује Градоначелник града Смедерева посебним
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решењем и састоји се од спортских стручњака или лица
која су се истакла радом у области спорта и има председника и 4 (четири) члана, од којих је најмање један представник Спортског савеза Смедерево.
Административне и техничке послове за потребе Комисије обавља надлежно одељење Градске управе Смедерево.
У јавном позиву за достављање програма из члана 4.
овог Правилника наводе се битни услови и критеријуми
које треба да испуне предложени програми, а посебно:
предмет јавног позива, висина средстава која су на располагању за предмет јавног позива, крајњи рок до кога морају
бити употребљена добијена средства, рок до кога морају
бити поднети предлози програма, датум обавештавања носиоца програма о одобреним програмима, место, време и
контакт где се може добити документација у вези са јавним
позивом.
Комисија може да приликом стручног прегледа и оцењивања поднетих предлога из члана 4. овог Правилника да
за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама тражи додатно објашњење од подносиоца, односно носиоца програма програма, као и да тражи
стручно мишљење од стране истакнутих стручњака у области спорта или одговарајуће организације.
Комисија применом критеријума утврђених овим Правилником доноси одлуку о избору програма у области
спорта који ће се финансирати из буџета града Смедерева,
а на коју сагласност даје Градско веће града Смедерева и
против које се може изјавити приговор Градском већу града
Смедерева у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове
одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.
О приговорима из претходног става овог члана одлучује Градско веће града Смедерева.
Градско већа града Смедерева након разматрања приговора доноси коначну одлуку о избору програма који ће се
финансирати из буџета града Смедерева и која се објављује
на званичној интернет страни града Смедерева.
Ако су носиоцу одобреног програма применом критеријума из овог Правилника, одобрена мања средства од
средстава наведених у буџету предлога програма, носилац
програма усклађије буџет програма са висином расположивих средстава и доставља исти надлежном одељењу
Градске управе града Смедерева у року од три дана од дана
пријема обавештења о потреби усклађивања програма са
додељеним средствима.
Градоначелник града Смедерева са носиоцем одобреног прграма закључује уговор којим се уређује: назив и
седиште носиоца програма; врста и садржина програма;
време реализације програма, односно обављања активности; циљеви и очекивани резултати; висина додељених
средстава; временски план употребе средстава; начин надзора над одвијањем реализације програма; обавезе носиоца
програма у погледу подношења извештаја о реализацији
програма, доказивање реализације програма, наменског коришћења средстава и учешће града Смедерева у његовом
финансирању.
Поступак одобравања програма из члана 4. овог Правилника у 2017. години, спровешће се након доношења
овог Правилника.
Члан 17.
Број посебних програма из члана 4. овог Правилника
који могу бити поднети по јавном позиву и који могу бити
одобрени одређени су на следећи начин:
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1) д
 озвољава се подношење више предлога програма
истог носиоца програма, али се одобрава само један
и
2) д
 озвољава се подношење више предлога програма
истог носиоца програма и више може бити одобрено, али се ово условљава тиме да иста лица не могу
бити ангажована на овим програмима (различити
програмски тимови).
Предлог да се програм не прихвати и не одобре средства Комисија даје у следећим случајевима:
1) програм није довољно релевантан са становишта
остваривања потреба и интереса грађана у области
спорта;
2) финансијске и оперативне могућности подносиоца
програма нису довољне;
3) програм је добио мањи број бодова током техничко-финансијске процене (процена квалитета предлога
програма) у односу на одабране предлоге програма и
4) резултати преговора нису имали позитиван исход.

V ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Члан 18.
Носиоци одобрених програма обавезни су да надлежном одељењу Градске управе града Смедерева у роковима
који су предвиђени уговором из члана 15. овог Правилника,
доставе извештаје, као и потребну документацију о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета града Смедерева.
Извештаји из претходног става овог члана подносе се
на обрасцима које ће објавити надлежно одељење Градске
управе Смедерево на званичном сајту града Смедерева и
доставити носиоцима одобрених програма.
Члан 19.
Носиоци одобреног програма у завршном извештају о
реализацији програма врше и процену постигнутих резултата са становишта постигнутих циљева.
Град Смедерево може обуставити даље финансирање
програма, односно једнострано раскинути уговор о реализовању програма ако носилац одобреног програма не достави извештај у року предвиђеном уговором.
Носиоцу одобреног програма не могу бити одобрена
средства за реализацију новог програма пре него што поднесе извештај у складу са чланом 18. овог Правилника.
Носилац одобреног програма у року од 15. дана од дана
усвајања завршног извештаја о реализацији програма чине
доступним јавности извештај о свом раду, обиму и начину
стицања и коришћења средстава.
VI КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ
ПРОГРАМА
Члан 20.
Носиоци одобреног програма воде све потребне евиденције које омогућавају надлежном одељењу Градске
управе града Смедерева спровођење контроле реализовања
програма и утрошка средстава. Носилац одобреног програма дужан је да чува евиденцију, односно документацију
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која се односи на реализовање тог програма 10 (десет) година од дана када је тај програм завршен, ако није друкчије
одређено.
Спортски савез Смедерево као предлагач програма из
члана 4. овог Правилника дужан је да прати реализацију
одобрених програма и да на крају реализације програма
поднесе надлежном одељењу Градске управе града Смедерева извештај о остваривању циљева и ефеката програма, а
ако се уоче озбиљни недостаци и проблеми у реализацији
програма, и пре тога.
Организације у области спорта из члана 4. овог Правилника обавезне су да Спортском савезу Смедерева пруже све
потребне информације и омогуће увид у сва документа и
све активности везане за реализацију програма, као и да му
достављају примерак извештаја о реализацији програма, у
исто време када и надлежном одељењу Градске управе града Смедерева.
Члан 21.
Неутрошена буџетска средства организације у области спорта дужне су да врате до истека фискалне године,
закључно са 31. децембром текуће године, на рачун града
Смедерева.
Члан 22.
Измене у погледу одобрених средстава за реализацију
програма могу се извршити ако се тиме не угрожава основни циљ програма, а носилац програма је дужан да пре ове
измене обавести Комисију.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
На све што није регулисано овим Правилником, примењиваће се одредбе Закона о спорту и подзаконска акта
донета на основу овог Закона.
Члан 24.
Даном ступања на снагу овог Правилника престају да
важе Правилник о начину, условима и критеријумима за
расподелу и коришћење средстава за финансирање потреба спорта на територији града Смедерева и за спровођење
јавног конкурса за избор програма у области спорта који се
финансирају из буџета града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2015 и 7/2015), Решење о давању
сагласности на Правилник о начину, условима и критеријумима за расподелу и коришћење средстава за финансирање
потреба спорта на територији града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програма у области спорта
који се финансирају из буџета града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 1/2015) и Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о начину, условима и критеријумима за расподелу и
коришћење средстава за финансирање потреба спорта на
територији града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2015).
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Члан 25.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-21/2017-07
У Смедереву, 22. јуна 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

117.
На основу члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016- пречишћен
текст),
Градско веће града Смедерева, на 57. седници одржаној
23. јуна 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ,
КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овим Решењем ставља се ван снаге Решење о давању
сагласности на Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор пројекта у култури који се финансирају из
буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса
за избор пројекта у култури који се финансирају из буџета града Смедерева, број 02-22/2012-12 од 5. јула 2012. године, чиме престаје да важи Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор пројекта у култури који се
финансирају из буџета града Смедерева и за спровођење
јавног конкурса за избор пројекта у култури који се финансирају из буџета града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2012).
Члан 2.
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-114/2017-07
У Смедереву, 23. јуна 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

118.

119.

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 20. јуна 2017.
године, донела је

На основу члана 24. Статута града Смедерева ( ‘’Службени лист града Смедерева’’, број 12/2016-пречишћен
текст) и члана 17. став 1. Одлуке о образовању, организацији и раду месних заједница у граду Смедереву ( ‘’Службени лист града Смедерева’’, број 1/2013-пречишћен текст ),
доносим

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ
ПОЛОЖАЈА РОМА У СМЕДЕРЕВУ 2014-2017 И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
I
Решење о образовању Комисије за избор пројеката и
имплементацију Локалног акционог плана за побољшање
положаја Рома у Смедереву 2014-2017 и именовању председника и чланова Комисије („Службени лист града Смедерева“, број 7/2015), мења се у тачки I, тако што се за председника Комисије уместо Љиљане Животић-Живановић,
бивше чланице Градског већа града Смедерева задужене за
ресор рада и социјалне политике, именује Славиша Стошић, члан Градског већа града Смедерева задужен за ресор
финансија.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-141/2017-07
У Смедереву, 20. јуна 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

ОД Л У КУ
O И З М Е Н И И Д О П У Н И ОД Л У К Е
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
1
У Одлуци председника Скупштине града Смедерева о
расписивању избора за чланове савета месних заједница у
граду Смедереву број 013-24/2017-07 од 06. априла 2017.
године, због недовољног броја пријављених кандидата за
чланове савета месне заједнице Враново, врши се измена
у тачки 1. тако што ће се избори за чланове савета месне
заједнице Враново у Месној заједници Враново уместо 11.
јуна 2017. године, одржати 17. септембра 2017. године.
2
Рокови за извршење изборних радњи продужавају се у
складу са Одлуком о образовању, организацији и раду месних заједница у граду Смедереву, а крајњи рок за подношење кандидатура за чланове савета је 01.септембар 2017.
године.
3
До сада потврђени предлози кандидата остају на снази.
4
Изборне радње ће спровести изабрани органи за спровођење избора у складу са Одлуком о образовању, организацији и раду месних заједница у граду Смедереву.
5
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ‘’Службеном листу града Смедерева’’.
Број 013-24/2017-07
У Смедереву, 29. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Богољуб Спасојевић, с. р.

29. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 11 – Број 7

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
ГРАДСКО ВЕЋЕ

116.

Правилник о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева

1

117.

Решење о стављању ван снаге Решења о
давању сагласности на Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор
пројекта у култури који се финансирају из
буџета града Смедерева и за спровођење
јавног конкурса за избор пројекта у култури који се финансирају из буџета града
Смедерева

9

ГРАДОНАЧЕЛНИК
118.

Решење о измени Решења о образовању
Комисије за избор пројеката и имплементацију Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у Смедереву 20142017 и именовању председника и чланова
Комисије

10

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
119.

Одлукa о измени и допуни Одлуке о расписивању избора за чланове савета месних
заједница у граду Смедереву

10
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