
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXXI         Житиште        12.1.2017.             Број 1. 

Излази по потреби                                                           страна  1. 

 

 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) и члана 15. 

става 16. и 39. и члана 61. Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“, број 

34/2013) Општинско веће општине Житиште на седници одржаној дана 12.1.2017. доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

о суфинансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта у општини Житиште 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником ближе се уређују услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава 

из буџета општине Житиште, за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у 

општини  Житиште. 

Члан 2. 

 

За потребе и интересе грађана у области спорта на основу члана 137. став 1. Закона о спорту 

обезбеђују се средства у буџету Општине за: 

1) подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; 

2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији Општине, 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 Општину; 

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

5) учешће спортских организација са територије Општине у европским клупским 

такмичењима; 

6) предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава, градска и 

међуопштинска школска спортска такмичења и др.); 

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

8) активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и 

територијалних спортских савеза на територији Општине од посебног значаја за Општину, у 

зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за Општину, која је категорија спортске гране, 

колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења спортска 

организација учествује и у којој мери се повећава обухват бављења грађана спортом; 

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; 

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 Општине, истраживачко-

развојни пројекти и издавање спортских публикација; 

14) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије Општине и 

подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста; 
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15) рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у јавној својини 

Општине, 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. 

Подносилац програма којим се обезбеђује  остваривање потреба и интереса грађана из става 1. 

овог члана, не може за финансирање истих активности да конкурише и за средства од другог нивоа 

власти у Републици Србији. 

За задовољавање потреба и интереса грађана из става 1. овог члана општина Житиште 

обезбеђује у свом буџету одговарајућа средства, уз поштовање приоритета утврђених Законом. 

 

Члан 3. 

 

Висина средстава за програмске активности корисника средстава утврђује се Одлуком о 

буџету oпштине Житиште и финансијским плановима за извршавање буџета за текућу годину. 

 

Члан 4. 

 

Право на расподелу средстава из члана 1.овог Правилника има носилац програма који мора: 

1) да буде регистрован у складу са Законом;  

2) да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом; 

3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи,  

4)  да има седиште на територији општине Житиште,  

5)  да је директно одговоран за припрему и извођење програма; 

6)  да се претходне године такмичио у редовном систему такмичења; 

7)  да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и 

делатности; 

8) да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих 

година;  

9) да располаже капацитетима за реализацију програма; 

10) да буде члан одговарајућег надлежног територијалног 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;  

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. 

Носилац програма из члана 137. став 3. Закона који се састоји у организовању великог 

међународног спортског такмичења из члана 163. Закона може да буде организација у области 

спорта која има сагласност прибављену, у складу са Законом, за организовање тог такмичења, 

односно организација у области спорта која је наменски и привремено основана за техничку 

организацију међународног спортског такмичења организација у области спорта која има сагласност 

за организовање великог међународног спортског такмичења. 

 

Члан 5. 

 

Средства за програмске активности распоређују се корисницима средстава у складу са 

Правилником о категоризацији спортских организација на територији општине Житиште. 

 

Члан 6. 

Средства за програмске активности корисницима средстава распоређују се путем Јавног 

конкурса за расподелу средстава за суфинансирање програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Житиште из области спорта. 
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Конкурс се објављује на званичној интернет презентацији Општине Житиште www.zitiste.rs 

 

Члан 7. 

 

 Конкурс расписује Председник општине, а поступак Конкурса спроводи Стручна комисија, 

коју именује Општинско веће посебним решењем. 

Стручна комисија има Председника и четири члана. 

 

Члан 8. 

 

Пријава на Конкурс се врши на апликационом формулару који садржи: 

 Назив подносиоца програмске активности, 

 Адресу подносиоца програмске активности, 

 Доказ о регистрацији спортске организације (Регистар удружења, друштава и савеза у 

области спорта) 

 Име и презиме контакт особе подносиоца програмске активности, 

 Опис програмске активности са потребним средствима за њихову реализацију, 

 Време потребно за реализацију програмске активности, 

 Структуру извора финансирања програмске активности, 

 Извештај о утрошку средстава добијених из буџета Општине Житиште за реализацију 

претходних програмских активности, 

 

Члан 9. 

 

Стручна комисија по завршетку Конкурса сачињава записник и доставља предлог Решења о 

расподели средстава за суфинансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана 

у општини Житиште из области спорта Општинском већу. 

 

Члан 10. 

 

Стручна комисија доноси Предлог решења из члана 9.овог Правилника, на основу следећих 

критеријума, а у складу са Правилником о категоризацији спортских организација општине 

Житиште: 

 Усклађеност програмске активности са захтевима Конкурса, 

 Остварених резултата рада подносиоца програмске активности, 

 Друштвеног значаја рада спортске организације. 

 

Члан 11. 

 

Општинско веће општине Житиште на основу записника и предлога решења доноси Решење о 

расподели средстава за суфинансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана 

у општини Житиште из области спорта. 

Члан 12. 

 

Против Решења из члана 11. овог Правилника може се изјавити приговор на прописаном 

обрасцу Општинском већу у року од 8 (осам ) дана  од дана пријема Решења.  

 

Члан 13. 

 

 Председник општине може изузетно одобрити одређени програм којим се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта и на основу поднетог предлога програма у току године, 

без јавног позива, у случају када је у питању програм од посебног значаја за задовољавање потреба и 

интереса грађана у области спорта, у складу са Законом о Спорту, а предмет и садржај програма је 

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

http://www.zitiste.rs/
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Члан 14. 

 

Удружења, друштва и савези из области спорта (корисници средстава), којима су по Решењу 

одобрена новчана средства, закључују Уговор о додели новчаних средстава са Општином Житиште. 

 Уговором о расподели новчаних средстава регулисаће се међусобна права и обавезе 

удружења, друштава и савеза из области спорта и Општини Житиште. 

 

Члан 15. 

 

У циљу континуитета реализације програмских активности, овлашћује се Председник 

општине да, до доношења одлуке о расподели средстава по расписаном Јавном конкурсу за доделу 

средстава за реализацију програма којима се остварују потребе и интереси грађана из области спорта 

на територији општине Житиште, са спортским организацијама чије су активности у реализацији 

годишњег програма рада угрожене, закључи уговор о дотацијама из буџета Општине,  у  висини до 

20 % одобрених средстава у претходној години. 

Средства предвиђена уговором су саставни део укупно одобрених средстава за реализацију 

Програма. 

 

Члан 16. 

 

Корисници средстава су дужни да средства користе искључиво за намене за која су додељена. 

Ненаменско трошење средстава, има за последицу повраћај добијених новчаних средстава по 

Конкурсу, као и немогућност учествовања на конкурсу за наредну годину. 

 

Члан 17. 

 

Носиоци одобрених програма обавезни су да Стручној комисији, на њен захтев, као и у року 

који је предвиђен овим правилником и уговором о реализовању програма, а најмање једном 

годишње, доставе извештај са потребном документацијом о остваривању програма или делова 

програма и коришћењу средстава буџета општине Житиште. 

Корисник средстава дужан је да на прописаном обрасцу достави извештај са пратећом 

документацијом (изводи, рачуни и др.) о утрошку додељених средстава Стручној комисији.  

Наредна авансна уплата буџетских средстава неће се уплаћивати оним носиоцима програма 

који не доставе извештај за правдање. 

Председник општине може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано 

раскинути уговор о реализовању програма ако носилац одобреног програма не достави извештај у 

року предвиђеном уговором. 

Носилац програма је у обавези да у року од 15 дана од завршетка реализације програма 

достави Стручној комисији завршни (коначни) извештај о реализацији програма, са фотокопијама 

комплетне документације о утрошку средстава, означене на начин који је доводи у везу са одређеном 

врстом трошкова из финансијског плана програма, оверене сопственим печатом. 

Стручна комисија разматра само оне извештаје о реализацији програма који су поднети на 

прописаном обрасцу. 

Члан 18. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине 

Житиште“. 

 

Република Србија                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Oпштина Житиште                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Општинско веће 

Број: IV-06-1/2017-2                                          Митар  Вучуревић с.р. 

Датум: 12. 1.2017. године 

Ж и т и ш т е 
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               На основу члана 61. Статута општине Житиште (Сл. лист општине Житиште број 34/2013) 

Општинско веће општине Житиште, на седници одржаној дана 12. 1.2017. године доноси: 

 

ПРАВИЛНИК 

о категоризацији спортских организација на територији општине Житиште  

 

I 

 

Правилником о категоризацији спортских организација на територији општине Житиште 

утврђују се општи услови које спортска организација или клуб мора да испуњава као корисник 

буџетских средстава, критеријуми на основу којих се врши категоризација спортских организација, 

критеријуми за суфинансирање спортских манифестација, као и критеријуми за суфинансирање 

програма спортских организација. 

 

II 

 

Општи услови да би спортска организација остварила право на учешће у расподели буџетских 

средстава су: 

 

1. Да је регистрована код Агенције за привредне регистре 

2. Да јој је седиште на територији општине Житиште, 

3. Да у складу са утврђеним роковима доставља годишње планове и програме рада са 

финансијским показатељима, као тачне податке о оствареним спортским резултатима у 

предходној години, 

4. Да у складу са утврђеним доставља финансијско правдање одобрених средстава. 

 

III 

 

Критеријуми за категоризацију спортских организација су:  

 

1. Категоризација спортова ССС  

2. Постигнути резултати  

3. Ранг такмичења  

4. Такмичарске селекције  

5. Број регистрованих такмичара  

6. Традиција у општини  

7. Тренерски кадар  

8. Специфичност спорта  

Спортске организације биће разврстане по одређеним групама применом наведених 

критеријума и на основу трошкова такмичења и тренажног процеса.  

 

 

 

IV 

 

  Критеријуми за суфинансирање програма спортских организација су: 

 

1. Да пројекат има шири друштвени значај  

2. Да је од значаја за функционисање спортске организације  

3. Да подиже квалитет рада спортске организације  
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V 

 

Правилник о расподели буџетских средстава спортским организацијама, на основу 

критеријума из тачке III. овог Правилника и на основу трошкова такмичења и тренажног 

процеса, донеће општинско веће Општине Житиште.  

 

VI 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине 

Житиште“. 

 

Република Србија 

Oпштина Житиште 

Општинско веће 

Број: IV-06-1/2017-3 

Датум: 12. 1.2017. године 

Ж и т и ш т е 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                       Митар Вучуревић с.р. 

 

 

 

                 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', број 129/2007), члана 

61. Статута општине Житиште - пречишћен текст (''Службени лист општине Житиште'', број 

34/2013), члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Житиште (''Службени лист општине 

Житиште'', број 16/2008) и члана 32. Пословника о раду Општинског већа општине Житиште, 

Општинско веће општине Житиште на седници одржаној дана 12. 1.2017. године,  донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ  

ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У ОПШТИНИ ЖИТИШТЕ 

Члан 1. 

Овим решењем оснива се Комисија за расподелу средстава у области спорта у општини 

Житиште (у даљем тексту: Комисија) и уређују организација и начин рада Комисије. 

Члан 2. 

Задатак Комисије је да изврши расподелу средстава из буџета општине Житиште 

регистрованим спортским организацијама из области спорта на територији Општине Житиште, а на 

основу Правилника о суфинансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у општини Житиште број IV-06-1/2017-2 од 12. 1.2017. године. 

Члан 3. 

У Комисију се именују: 

 

1.Јене Лазар из Торде, за председника, 

2.Миленко Милаковић из Банатског Двора, за члана, 

3.Милош Давидовић из Житишта, за члана,  

4.Данило Шошо из Равног Тополовца, за члана и  

5.Дејан Мелар из Банатског Двора, за члана. 
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Члан 4. 

Ова решење ступа на снагу даном доношења и  објавиће се  у "Службеном листу општине 

Житиште". 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: IV- 06-1/2017-4 

Дана: 12. 1.2017. године 

Ж и т и ш т е 

                                                                  Председник Општине, 

Председник Општинског већа, 

                                                                                                                               Митар Вучуревић с.р. 

 

***** 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 12. Закона о јавном 

информисању („Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним гласилом, 

те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач: Општинска 

управа Житиште, Цара Душана 15. 

             Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац 

            Службени лист Општине Житиште излази по потреби.                                       


