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 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту ( „Службени гласник 

Републике Србије“ бр.24/11 и 99/11), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник“ РС бр. 129/07), члана 47. Статута општине Петровац на Млави („Службени гласник 

општине Петровац на Млави“ бр. 1/15 – пречишћени текст, 5/08, 9/12 и 7/14), чл, 19. и 39. 

Одлуке о Општинском већу општине Петровац („Службени гласник општине Петровац на 

Млави“ бр. 28/04) и Одлуке о измени и допуни Одлуке о Општинском већу општине 

Петровац („Службени гласник општине Петровац на Млави бр. 30/04), 

 Општинско веће општине Петровац на седници одржаној 30. 04. 2015. 

године доноси:   

 

ПРАВИЛНИК 

О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
Члан 1. 

Овим Правилником  уређује се обезбеђивање средстава за остваривање  општег интереса 

у области спорта на територији Општине Петровац на Млави (у даљем тексту: Општина), 

услови, критеријуми и начин и поступак доделе средстава из буџета Општине за годишње и 

посебне програме, за стипендирање за спортско усавршавање перспективних и 

категорисаних спортиста, награђивање и доделу признања  за постигнуте спортске резултате 

и допринос развоју спорта, коришћење  спортских  сала и спортских објеката (у даљем 

тексту: спортски објекти), као и друга питања у области спорта. 

 

II. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ  СПОРТА 

 

Члан 2. 

Средства за остваривање општег интереса у области спорта на територији Општине, 

утврђених Законом о спорту (у даљем тексту: Закон), обезбеђују се у буџету Општине. 

 

Члан 3. 

Средства  из члана 2. овог Пралилника  користиће  се у складу са Законом, за: 

 

1. Реализацију  годишњих  програма  спортских,  односно других удружења; 

2. Реализацију посебних програма спортских, односно других удружења; 

3. Стипендирање за спортско усавршавање перспективних и категорисаних спортиста; 

4. Награђивање и доделу признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју 

спорта, и 

5. Коришћење спортских објеката који су поверени на управљање СЦ Петровац на 

Млави 

 

III. УСЛОВИ, КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН И ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА ГОДИШЊЕ И ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ 

 

Члан 4. 

На основу годишњих програма, средства из члана 3. тачка 1. ове одлуке обезбеђују се за: 

1. Спортску рекреацију  и  спорт за све, односно бављење грађана спортом, посебно деце, 

омладине, жена и особа са инвалидитетом; 

2. Предшколски и школски спорт; 
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3. Организацију  спортских  такмичења  од посебног значаја за Општину; 

4. Спортски развој талентованих спортиста и  квалитет стручног рада са њима; 

5. Унапређење заштите здравља спортиста и адекватно спортско-здравствено  образовање  

спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање; 

6. Обраду спортских резултата; 

7. Спречавање негативних појава у спорту; 

8. Едукацију, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему 

спорта о питањима битним за  одговарајуће бављење спортским активностима и 

делатностима; 

9. Периодична  тестирања,  сакупљање,  анализу и дистрибуцију релевантних 

информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на 

територији Општине, истраживачко-развојне пројекте и издавање спортских 

публикација, и 

10. Активности спортских удружења која учествују у систему спорта у оквиру гране 

спорта, у складу са спортским правилима. 

 

Члан 5. 

Спортском, односно другом удружењу (у даљем тексту: носилац програма) могу да се 

доделе средства из буџета Општине, на основу поднетог предлога годишњег програма, под 

условом да: 

- је уписано у регистар код надлежног органа, 

- послује на недобитној основи, 

- има седиште и своју активност реализује на територији Општине, 

- 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 правноснажном одлу ком кажњено за прекршај или 

привредни преступ у вези са својом делатношћу, 

- је директно  одговорно  за припрему  и извођење програма, 

- је претходно обављало делатност најмање годину дана, 

- је са успехом реализовало одобрени програм претходне године, 

- ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене 

квалификације за рад у спорту, 

- има обезбеђен простор за реализацију  програма. 

 

Члан 6. 

У складу са Програмским  календаром  утврђеним чланом 118. став 1.  Закона, носиоци 

програма достављају своје предлоге годишњих програма Комисији за спорт  (у даљем 

тексту: Комисија). 

 

Члан 7. 

Спортска удружења која су учлањена у територијални спортски савез, достављају  

предлоге својих годишњих програма Комисији, преко територијалног спортског савеза. 

 

Члан 8. 

Анализу и оцену поднетих предлога годишњих програма врши Комисија за спорт (у 

даљем тексту: Комисија) коју образује  и именује Општинско веће  Петровац на Млави (у 

даљем тексту: Општинско веће). 
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Чланови комисије из става 1. овог члана именују се из реда спортских стручњака. 

 

 

 

Члан 9. 

     При    вредновању     програма     спортских клубова, примењиваће се следећи 

критеријуми: 

 

1. Национални и друштвени значај спорта 

2. Национална традиција и традиција спорта у Општини Петровац на Млави 

3. Масовност и степен организованости спорта-клуба 

4. Спортски резултати клуба 

5. Медијска популарност у свету 

6. Утицај на учеснике и општи квалитет живота 

7. Посебни интерес Општине 

 

У  Прилогу бр.1, који је  саставни  део  овог Правилника, садржани су критеријуми за 

вредновање  програма спортских клубова,  за доделу средстава из буџета Општине Петровац 

на Млави за област спорта. 

 

Члан 10. 

Након извршене анализе и оцене поднетих предлога годишњих програма Комисија за 

спорт сачињава образложен предлог годишњих програма у области спорта на територији 

Општине за наредну буџетску годину који могу да се финансирају из буџета Општине, и 

предлаже износ средстава за сваки појединачни програм. 

 

Члан 11. 

Општинско веће, на предлог Комисијe за спорт, доноси решење о одобрењу годишњих 

програма у области спорта на територији Општине, којим се одобравају  годишњи програми 

и утврђује износ средстава за њихову реализацију. 

 

Члан 12. 

На основу посебних програма средства из члана 3. тачка 2. овог Правилника ,  обезбеђују 

се за: 

1. Спортску рекреацију  и  спорт за све, односно бављење грађана спортом, посебно деце, 

омладине, жена и особа са инвалидитетом; 

2. Предшколски и школски спорт; 

3. Организацију  спортских  такмичења  од посебног значаја за Општину; 

4. Спортски развој талентованих спортиста и квалитет стручног рада са њима; 

5. Унапређење заштите здравља спортиста и адекватно спортско-здравствено  образовање  

спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање; 

6. Спречавање негативних појава у спорту; 

7. Едукацију, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему 

спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и 

делатностима; 

8. Периодична  тестирања,  сакупљање,  анализу и дистрибуцију релевантних 

информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на 

територији Општине, истраживачко-развојне пројекте и издавање спортских 

публикација, и 

9. Учешће спортских удружења у европским клупским такмичењима. 
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Члан 13 

Носиоцу програма могу да се доделе средства из буџета  Општине,  на основу поднетог 

предлога посебног програма, под условом да: 

 

- је уписано у регистар код надлежног органа, 

- послује на недобитној основи, 

- има седиште и своју активност реализује на територији Општине, 

- 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 правноснажном одлуком кажњено за прекршај или 

привредни преступ у вези са својом делатношћу, 

- је директно  одговорно  за припрему  и извођење програма, 

- је претходно обављало делатност најмање годину дана, 

- је са успехом реализовало одобрени програм претходне године, 

- ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене 

квалификације за рад у спорту, 

- има обезбеђен простор за реализацију  програма. 

 

Члан 14 

Јавни позив за финансирање  посебних  програма расписује Комисија за спорт, уз 

сагласност Председника општине Петровац на Млави (у даљем тексту: Председник), у року 

усклађеном са Програмским календаром утврђеним чланом 118. став 2. Закона. 

 Јавни позив садржи: 

       - предмет јавног позива; 

       - ко има право учешћа на јавни позив; 

       - документацију   која   се    подноси  уз пријаву; 

       - критеријуме за одабир програма; 

       - рок  за  подношење   пријаве  на  јавни позив; 

       - адресу на коју се достављају пријаве; 

 

Члан 15. 

 При вредновању програма за доделу средстава из буџета Општине  – Спорт за 

све(рекреативни спорт за све,  посебно  за децу, омладину, жене и особе са ивалидитетом), 

примењиваће се следећи критеријуми: 

 -  I квалитет понуђеног програма 

Квалитет понуђеног програма мора да садржи: 

1.  реалан  финансијски  план  и однос свих извора финансирања; 

2.   отвореност  и  доступност активности предвиђених програмом; 

3.   референтност  и  стручност носиоца програма; 

4.   мерљивост односа резултата и уложених средстава; 

5.  одрживост програма; 

 - II традиција 

 - III масовност 

 - IV    заступљеност   на   такмичењима    у Србији и иностранству 

 - V организација такмичења 

 - VI сарадња са спортским организацијама 

 

У  Прилогу бр 2   који је саставни  део овог Правилника,  садржани су критеријуми за 
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вредновање програма за доделу средстава из буџета Општине  – Спорт за све (рекреативни  

спорт за  све,   посебно   за  децу, омладину, жене и особе са ивалидитетом). 

 

Члан 16. 

Анализу и оцену поднетих предлога посебних програма врши  Комисија  за спорт (у 

даљем тексту: Комисија  ) коју образује  и именује Општинско веће. 

Чланови комисије из става 1. овог члана именују се из реда спортских стручњака. 

 

Члан 17. 

Након извршене анализе и оцене поднетих предлога посебних програма, Комисија за 

спорт сачињава образложен предлог посебних програма у области спорта на територији 

Општине који могу да се финансирају из буџета Општине, и предлаже износ средстава за 

сваки појединачни програм. 

 

Члан 18. 

Општинско веће, на предлог Комисије за спорт доноси решење о одобрењу посебних 

програма у области спорта на територији Општине, којим се одобравају  посебни  програми  

и утврђује износ средстава за њихову реализацију. 

 

Члан 19. 

Годишњи и посебни програми, финансирају се у висини и под условима који обезбеђују да 

се уз најмањи утрошак средстава из буџета Општине постигну намеравани резултати. 

Финансирање активности из годишњих и посебних програма може да обухвати само део 

зарада запослених, материјалних трошкова и административних трошкова, а највише до 20% 

од одобрене висине средстава из буџета Општине за тај програм. 

Програми из чл. 4. и 12.  ове одлуке имају приоритет при избору програма. 

 

Члан 20. 

Међусобна права и обавезе између носиоца програма чији је програм одобрен решењем из 

чл. 11. и 17. ове одлуке и Комисије, уређују се уговором о додели средстава за реализацију 

програма. 

 

Члан 21. 

Изузетно, спортском, односно другом удружењу могу да се доделе средства за реализацију 

посебних програма из члана 12. ове одлуке и на основу поднетог предлога посебног 

програма у току године, без јавног позива,  уколико  програм  из објективних  разлога  није 

могао да буде поднет у роковима утврђеним  чл. 6. и 14. ове одлуке, а предмет и садржај 

програма је такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца 

програма. 

Решењем  о одобрењу  програма  из става 1. овог члана које доноси Председник општине 

на образложен предлог Комисије за спорт, утврђује се и износ средстава за његову 

реализацију. 

Међусобна права и обавезе између спортског, односно другог удружења чији је програм 

одобрен решењем Председника општине из става 2. овог члана и Комисије за спорт,  уређују 

се уговором о додели средстава за реализацију програма. 

 

IV. СТИПЕНДИРАЊЕ ЗА СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ ПЕРСПЕКТИВНИХ И 

КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТИСТА И НАГРАЂИВАЊЕ И ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА ЗА 

ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

Члан 22. 



 6 

 

Средства из члана 3. тачка 3. ове одлуке могу да се доделе спортском удружењу са 

територије Општине, чији су чланови перспективни и категорисани спортисти који су, на 

основу остварених спортских резултата, рангирани у складу са Националном 

категоризацијом спортиста. 

Средства из члана 3. тачка 4. ове одлуке могу да се доделе спортском удружењу које је, 

односно чији су чланови, постигли спортске резултате или допринели развоју спорта на 

територији Општине. 

На образложени предлог спортских организација, за доделу стипендија, које се додељују 

из  средстава већ одобрених на основу годишњих програма, сагласност даје Комисија за 

спорт Општинског већа. 

V. КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 23. 

Спортске  објекте који су поверени  на управљање СЦ Петровац на Млави могу да користе 

сва спортска удружења са седиштем у Петровцу на Млави и грађани. 

Клубови и спортска удружења ће закључити  уговоре са СЦ Петровац на Млави за 

коришћење термина у хали спортова 

 Средства за коришћење термина у спортским халама неће бити посебно обезбеђена у 

буџету, већ  ће клубови своју обавезу према спортским халама обезбеђивати из средстава 

која су им већ одобрена на основу  програма. 

Собзиром да Општина Петровац на Млави обезбеђује део средстава за функционисање СЦ 

Петровац на Млави и материјалне трошковве за  коришћење спортских сала у школама, СЦ 

Петровац на Млави и школе ће у складу са могућностима и потребама оштине исказаним 

кроз одлуке Комисије за спорт и Општинског већа, ставити на располагање клубовима од 

значаја за општину, а посебно за рад са млађим селекцијама, за одржавање такмичења од 

посебног значаја за Општину,  своје објекте без надокнаде или уз минималну накнаду. 

Распоред и време коришћења  спортских објеката без накнаде или уз минималну накнаду, 

утврђују управе  СЦ Петровац на Млави и  школа, са једне стране и  заинтересовани клубови 

и спортска удржења, са друге стране, уз препоруку и сагласност Комисије за спорт 

Општинског већа. 

 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

 

Одлуком Општинског  већа могу се  одредити спортске  организације  од изузетног значаја  

за унапређивање и развој спорта на територији Општине  и посебно  утврдити износ 

буџетских средстава за финансирање њихових  програма. 

 

Члан 25. 

 

 Општина  може  доделити средства за програме у спорту и без  јавног позива,  ако  се 

ради  о програмима од изузетне  важности  за развој спорта на територији Општине,    који 

није било могуће  унапред  планирати,      у складу  са Законом. 

Одлуку о додели  средстава за програме   из става 1. овог члана доноси Општинско веће. 

 

Члан 26. 

 Саставни део овог Правилика су: 

– критеријуми за вредновање програма спортских клубова за доделу 

средстава из буџета Општине Петровац на Млави за област спорта – прилог бр. 1. 
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– критеријуми за вредновање програма  за доделу средстава из буџета 

Општине Петровац на Млави  - спорт за све ( рекреативни спорт за све, посебно за децу, 

омладину, жене и особе са инвалидитетом  – прилог бр. 2. 

– категоризације спортова и спортских клубова Општине Петровац на Млави 

за 2015. годину – прилог број 3. 

 

Члан 27. 

 

 Оваj Правилник  ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

У Петровцу на Млави, дана 30.04. 2015. године                   Број: 06-21/15-02-08 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
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КРИТЕРИЈУМИ 

ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ КЛУБОВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ОБЛАСТ СПОРТА 

ПРИЛОГ бр.1 

 

1, Национални и друштвени значај спорта                                      1-15 бодова 

• Да ли је спорт у олимпијској породици или не 

• Медијска популарност спорта на нивоу републике 

• Успеси државних селекција и појединаца на међународним такмичењима 

2, Национална традиција и традиција спорта у Петровцу на Млави                                        

од 1-12 бодова 

• Од када спорт датира у Србији 

• Од када у граду / околини/ 

• Континуитет у раду 

               3, Масовност и степен организованости спорта-клуба                                                од 

1-12 бодова 

• Број клубова 

• Број чланова 

• Број степена такмичења 

• Број стручних /квалификованих/ радника у клубу 

• Степен организованости у односу на гранске и републичке савезе, као и на окружење 

• Степен оранизованости у смислу рада са млађим селекцијама 

• Степен сарадње са основним и средњим школама 

4, Спортски резултати клуба                                                                         од 1-25 бодова 

• Тренутни ранг такмичења 

• Спортски резултати клуба свих селекција од оснивања 

• Спортси резултати у континуитету /минимум 5 година/ 

5,  Медијска популарност у свету                                                                   од 1-6 бодова 

• Праћење трендова у свету, коришћењем повољних могућности повезивања са 

клубовима и спортским асоцијацијама у земњама ЕУ и света 

6, Утицај на учеснике и општи квалитет живота                                            од 1-5 бодова 

• Психолошки утицај 

• Социјални 

• Васпитни 

• Моторички 

• Здравствени 

 7, Посебни интерес општине                                                                                 од 1-25 бодова 

• Медијски интерес 

• Развојни 

• Економски 
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• И друго, све оно чиме би општина користећи постојећу инфраструктуру и стручни 

рад, ангажовањем минимума додатних средстава за спорт, остваривала максимум шанси и 

повратно позитивно доприносла свом имиџу, како на националном, тако и на међународном 

нивоу 

◦ УКУПНО                                                                                                                100 

БОДОВА 
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КРИТЕРИЈУМИ 

ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ - СПОРТ ЗА СВЕ (РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ ЗА СВЕ, ПОСЕБНО ЗА 

ДЕЦУ, ОМЛАДИНУ, ЖЕНЕ И ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ) 

 

ПРИЛОГ бр.2 

 

1.   КВАЛИТЕТ ПОНУЂЕНОГ ПРОГРАМА 

Реалан финансијски план и однос свих извора финансирања од 1 до 10 бодова 

Отвореност и доступност активности предвиђених програмом од 1 до 10 бодова 

Референтност и стручност носиоца програма од 1 до 10 бодова 

Мерљивост односа резултата и уложених средстава од 1 до 10 бодова 

Одрживост програма од 1 до 10 бодова 

максимално  50 бодова 
 

2.   ТРАДИЦИЈА 

Године постојања и рада Број бодова 

преко 20 година 10 

од 10 до 19 година 7 

од 6 до 9 година 5 

од 3 до 5 година 3 

до 3 године 1 

максимално 10 бодова 
 

3.   МАСОВНОСТ 

Број чланова Број бодова 

Преко 100 10 

од 60 до 99 7 

од  20 до 59 5 

до 20 3 

максимално 10 бодова 

4.   ЗАСТУПЉЕНОСТ  НА ТАКМИЧЕЊИМА У СРБИЈИ И ИНОСТРАНСТВУ 

Број такмичења Број бодова 

преко 10 10 

од 6 до 9 8 

од  2 до 5 5 

до 2 3 

максимално 10 бодова 

5.   ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА 

Број такмичења Број бодова 

преко 10 10 

од 6 до 9 8 

од  2 до 3 5 

до 2 3 

максимално 10 бодова 

6.   САРАДЊА СА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Број организација Број бодова 

преко 6 10 

од 4 до 5 8 

од  2 до 3 5 

до 2 3 

максимално 10 бодова 

Могуће је сакупити максимално 100 бодова. 

За тачке 3,4 и 5 доноси се потврда одговарајућег републичког спортског савеза, док за тачку 6 

Споразум о спортско-техничкој  сарадњи. 



 11 

                          ПРИЛОГ бр. 3   

Категоризације спортова и спортских клубова општине Петровац на Млави за 

2015.годину 

  I  Спортови се сврставају у четири категорије и то: 
 

Прва категорија Друга категорија Трећа категорија Четврта категорија 

фудбал 

рукомет 

одбојка 

кошарка 

атлетика 

стрељаштво 

ватерполо 

веслање 

школски спорт 

 

џудо 

тенис 

стони тенис 

пливање 

куглање 

бокс 

бициклизам 

гимнастика 

кајак-кану 

карате 

планинарство 

рвање 

шах 

теквандо 

вазухопловство 

 

Ауто мото спорт 

Боди билдинг 

Дизање тегова 

Јет ски 

Хокеј на леду 

Једрење 

Кик бокс 

Клизање 

Коњички спорт 

Мото спорт 

Мачевање 

Скокови у воду 

Смучање 

 

планинарење 

борилачки спотрови који нису 

олимпијски 

мотонаутика 

спортски риболов 

триатлон 

голф 

стреличарство 

аикидо 

плес 

рагби 

багминтон 

боб 

боћање 

бриџ 

хокеј на трави 

карлинг 

пикадо 

роњење 

синхроно пливање 

сквош 

сноу борд 

спорт инвалида 

Оријентациони спорт 

 

 
II 

 

Спорт од посебног интереса за Општину Петровац је фудбал, с обзиром на масовност и, заступљеност 

у готово свим срединама, организованост такмичења (VII степена такмичења у сениорским 

категоријама, и велики број степена такмичења у узрасту од петлића до омладинаца) и популарност. У 

спортове од посебног интереса за Општину Петровац на Млави поред фудбала као доминантног 

сврставају се још и: 

- рукомет 

- борилачки спортови 

- кошарка 

- школски спорт (као база за све спортове) 

Клубови од посебног интереса за општину Петровац су: 

 

- ФК Слога /са најдужом и најбогатијом традицијом у Општини Петровац на Млави/ 

- ЖРК Слога /прволигаш/ 

- РК Слога, клуб богате традиције 

- КБВ Петровац, клуб са међународним резултатима и великом масовношћу 
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III 

 

Ова категоризација спортова и спортских клубова за 2015.годину је утврђена на основу 

категоризације Спортског савеза Србије, а спортови и клубови од посебног интереса за 

Општину Петровац на Млави, на основу значаја и популарности за локалну средину и биће 

уз утврђене критеријуме из којих је и произашла основ за расподелу средстава предвиђених у 

буџету за 2015.годину  за „дотације спортским омладинским организацијама“, „рефундацију 

трошкова коришћења спортске хале спортским клубовима“ и  „рефундацију трошкова 

исхране спортским клубовима“. 

 


