
 
 

            
 
На основу члана 137 и 138 Закона о спорту („Службени гласник РС“, број  10/2016), и 

члана 2. тачка 17. измена и допуна  Статута Градске општине Нишка Бања („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 40/2017, Веће Градске општине Нишка Бања, на седници одржаној дана 
23.02.2018. године, донело је  

 
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ОДОБРАВАЊА 

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА  КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И 

ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ НИШКА 
БАЊА 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником утврђују се: 
- субјекти који могу поднети захтев за финансирање и суфинансирање програма и 

пројеката у области спорта; 
- врста програма и пројеката из области спорта које суфинансира/финансира Градска 

општина Нишка Бања; 
- начин подношења захтева за добијање средстава; 
- поступак по захтеву; 
- начин правдања наменског трошења средстава из буџета Градске општине Нишка 

Бања, итд. 
Члан 2. 

 
Средства за финансирање и суфинансирање програма  обезбеђују се у буџету 

Градске општине Нишка Бања.  
Члан 3. 

 
Финансирање и суфинансирање програма у области спорта, у складу са потребама 

Градске општине Нишка Бања обавља се на основу јавног позива за пријаву 
пројеката/програма у области спорта који се финансирају/суфинансирају из буџета Градске 
општине Нишка Бања . 

 Пре достављања предлога програма Комисији за спровођење јавног конкурса у 
области спорта, овлашћени предлагач, односно територијални спортски савез, утврђује рок 
до кога му спортске организације достављају своје предлоге програма и о томе их 
обавештава у писаном облику. 
             Територијални спортски савез може од носиоца програма, за предлоге програма код 
којих постоји потреба за додатним информацијама, појашњењимa, кориговањима или 
допунама, да тражи додатно објашњење, кориговање или допуну предлога програма. 
Уколико спортска организација не пружи додатно објашњење, не искоригује предлог 
програма у складу са примедбама предлагача или не достави недостајућу обавезну 
документацију до рока за  достављање предлога програма, сматраће се да је та спортска 
организација одустала од предлога свог програма.  

 
Поступак по јавном позиву спроводи Комисија за спровођење јавног конкурса у 

области спорта. Комисија има председника и два члана, које именује Веће Градске општине 
Нишка Бања. 



 
Комисија за спровођење јавног конкурса у области спорта је дужна је да у року од 15 

дана од дана подношења пријаве на јавни позив, достави Већу Градске општине Нишка 
Бања извештај о спроведеном поступку по конкурсу, са мишљењем о програмима  за које су 
одобрена средства и износом за сваки појединачни програм или  пројекат.  

Резултати се објављују на званичној интернет страници Градске општине Нишка 
Бања. 
 

                                                    Члан 4. 
 

На конкурс/јавни позив за финансирање/суфинансирање програма у области спорта, 
пријаве могу поднети искључиво правна лица и то: 

1. Спортске организације регистроване као удружења у складу са Законом о спорту 
(''Сл. гласник РС'', број 10/2016), чије је седиште на територији Градске општине Нишка 
Бања, за учешће у домаћим клупским такмичењима;                  

2. Спортски савези са територије града Ниша који спроводе програме у области 
спорта на територији Градске општине Нишка Бања, у складу са Законом о спорту (''Сл. 
гласник РС'', број 10/2016); 

 
                                                      Члан 5 
 

Предлог програма мора да задовољава следеће опште критеријуме:  

  

1. да доприноси остваривању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених   

Законом;  

2. да је у складу са Законом, подзаконским актима, Стратегијом развоја спорта у Републици 

Србији и aктима Градске општине Нишка Бања;  

3. да је од значаја за Градску општину Нишка Бања;  

4. да је у складу са спортским правилима и принципима надлежног националног гранског 

спортског савеза;  

5. да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву      

6. да се реализује на територији Градске општине Нишка Бања, осим програма припрема и 

учешћа на  такмичењима;  

7. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Градској општини Нишка Бања;  

8. да ће се реализовати у текућој години;  

9. да је предвиђено фазно (у ратама) суфинансирање програма, који се реализују у дужем 

временском периоду.  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕНА ПРОГРАМА 

 
Члан 6. 

 
Вредновање и оцена програма, у складу са критеријумима и правилима садржаним у овом 
правилнику, врши се у 3 фазе. 

 
Прва фаза - административна провера података у погледу носиоца програма и 
прописаних услова конкурса 
 
Друга фаза - Оцена програма по табели вредновања 
 
Трећа фаза – оцена програма по посебним критеријумима којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у градској општини Нишка Бања, која се 
односи на субјекте из тачке 1, члана 4 овога правилника 
 
 

Члан 7. 
 
Административна провера предложених програма подразумева процену да ли су испуњени 
услови и критеријуми прописани конкурсом, као и легитимност спортске организације која је 
носилац програма. 
Само програми који испуњавају прописане услове биће узети у разматрање и вредновање у 
другој и трећој фази. 
 

Члан 8. 
 
У другој фази врши се вредновање програма у погледу релевантности, методологије 
извођења спортске активности, финансијског и оперативног капацитета спортске 
организације и рационалности буџета и трошкова програма, према табели вредновања: 
 

Секција Макс. 
резултат 

Оцена 

1. Финансијски и оперативни капацитет 20  

1.1. Да ли носилац програма и партнери имају довољно 
искуства у вођењу сличних програма 

5  

1.2. Да ли носилац програма и партнери имају довољно 
стручности и техничког знања за вођење предложеног 
програма (имајући у виду тип активности које су предвиђене 
програмом) 

5  

1.3. Да ли носилац програма и партнери имају довољне 
управљачке капацитете (укључујући особље, опрему и 
способност за управљање предложеним буџетом програма) 

5  

1.4. Да ли носилац програма има довољно стабилне и 
довољне изворе финансирања 

5  

2. Релевантност 25  

2.1. Конзистентност програма са општим интересом у 
области спорта утврђеним Законом о спорту,  Стратегијом 
развоја спорта и Програмом развоја спорта у ГО Нишка Бања 

5  

2.2. У којој мери програм задовољава потребе и узима у 
обзир ограничења која постоје у области спорта у ГО Нишка 
Бања 

5  



 
2.3. Колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани 
субјекти који су везани за програм, односно посредници, 
крајњи корисници, циљне групе – У којој категорији спорта се 
годишњи програм реализује 

5  

2.4. Да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно 
дефинисане и добро одмерене и да ли им програм прилази 
на прави начин 

5  

2.5. Да ли програм поседује додатне квалитете, као што су: 
оригиналност и инвентивност, заступање унапређења 
бављења спортом у свим сегментима становништва, 
увођење структурних промена у области спорта, брига о 
перспективним спортистима, омогућавање достизања 
врхунских спортских резултата, омасовљење женских 
спортских организација 

5  

3. Методологија 30  

3.1. Да ли су планиране активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним резултатима 

5  

3.2. Колико је компактан целокупан план програма 5  

3.3. Да ли је јасно дефинисан план за праћење и процену 
остваривања циљева и за процену резултата програма 

5  

3.4. Да ли је учешће партнера, циљне групе и крајњих 
корисника и њихово ангажовање у реализацији програма 
добро одмерено 

5  

3.5. Да ли је план реализације програма добро разрађен и 
изводљив 

5  

3.6. Да ли предлог програма садржи индикаторе успешности 
програма који се могу објективно верификовати 

5  

4. Одрживост програма 15  

4.1. Да ли ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, дугорочно унапређење 
рада носиоца програма и развој спорта у општини/граду 

5  

4.2. Да ли ће програм имати вишеструки утицај, укључујући 
могућност мултипликовања и продужавања резултата 
активности као и даљег преношења позитивних искустава 

5  

4.3. Да ли су очекивани резултати програма развојно, 
институционално и финансијски одрживи 

5  

5. Буџет и рационалност трошкова 10  

5.1. Да ли је однос између финансијског плана програма, 
односно  процењених трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући 

5  

5.2. Да ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма 

5  

Максимални укупни резултат 100  

 
Оцена програма по наведеној табели вредновања врши се тако што сваки члан Комисије 
даје оцену по сваком критеријуму појединачно, а као оцена програма се узима просечна 
оцена. 
 
 

 
 



 
Члан 9. 

 
На основу међународне класификације, рангирање програма се врши по следећим 
критеријумима: 
 
 

 ОЛИМПИЈСКИ СПОРТОВИ  

атлетика  одбојка  

бадминтон  пливање  

биатлон  рагби  

бициклизам  рвање  

боб  рукомет  

бокс  санкашки спортови  

ватерполо  синхроно пливање  

веслање  скијање  

гимнастика скокови у воду  

голф стони тенис  

дизање тегова стрељаштво  

једрење стреличарство  

кајак-кану тенис  

карлинг теквондо  

клизање триатлон  

коњички спорт (олимпијске и ФЕИ дисциплине) фудбал  

кошарка хокеј на леду  

летеће мете хокеј на трави  

мачевање џудо  

модерни петатлон   

 
 
 

     НЕОЛИМПИЈСКИ СПОРТОВИ  

Аикидо  Поло  

Амерички фудбал  Powerlifting  

Банди  Практично стрељаштво      

Бејзбол  Рагби 13  

Билијар  Рафтинг  

Bowling  Racquetball  

Боди билдинг  Roller sport  

Боћање  Савате  

Бриџ  Самбо  

Ваздухопловни спорт  Sepaktakraw  

Го  Сквош  



 
Даме  Скијање на води  

Dragon boat  Sleddog  

Eлектронски пикадо  Софтбол  

Карате  Спорт особа са инвалидитетом  

Кендо  Спорт особа са инвалидитетом - глуви и наглуви  

Кик бокс     Спорт особа са инвалидитетом - слепи и слабовиди  

Корфбол      Спорт особа са инвалидитетом - Специјална олимпијада  

Крикет  Спортски ауто мото  

Куглање   Спортски риболов      

Кухг фу – ву шу  Спортско пењање       

Life saving  Спортска  спелеологија  

Mai tai  Сумо   

Мини голф  Surfing  

Мото спорт  Tug-of-War      

Мотонаутика  Џу џицу  

Netball  Шах  

Оријентиринг  Фитнес  

Pеlote bosque     Fistball  

Планинарство     Florball  

Плес (спортски плес)  Flying disk  

Подводни спорт  Casting  

Пеинтбол  остали неолимпијски и мулти спортови  

 
Члан 10. 

 
  На основу националне категоризације спортова  спортови се разврставају у пет 
категорија:  
 

I категорија  II категорија   III категорија  IV категор.  V категорија   

Атлетика  Бициклизам  Бадминтон  Аикидо  Аеробик  

Ватерполо  Бокс  Боди билдинг  Амерички 

фудбал  

Биатлон  

Веслање  Ваздухопловстo  Дизање тегова  Бејзбол  Билијар  

Кајак - кану  Гимнастика  Једрење  Боћање  Боб  

Кошарка  Карате  Коњички  спорт  

(олимпијске  и  

FEI дисциплине)  

Бриџ  Bowling  

Одбојка  Кик бокс  Коњички  спорт  

(неолимпијске 

дисциплине)  

Го  Електронски 

пикадо  

Пливање  Куглање  Мачевање  Голф   Крикет  

Рукомет  Планинарство  Мотоспорт  Карлинг  Кунг фу - ву шу  

Стрељаштво  Рвање  Плес  Кендо  Летеће мете  

Тенис  Стони тенис  Савате   Кјокушинкаи  Life Saving  

Фудбал  Спорт особа са 

инвалидитетом  

Синхроно 

пливање  

Клизање  Модерни 

петатлон  



 
Универзитетски 

спорт  

Спорт особа са 

инвалидитетом 

глуви и наглуви  

Скијање  Корфбол  Пеинтбол  

Школски спорт  Спорт особа са 

инвалидитетомслепи 

и слабовиди  

Спортски ауто мото  Орјентиринг  Практично 

стрељаштво  

  Спорт особа са 

инвалидитетом 

Специјална 

олимпијада  

Спортски 

риболов  

Пикадо  Рекреативни спорт  

  Теквондо  Стреличарство  Подводни 

спорт  

Санкашки 

спортови 

  Џудо  Триатлон  Рафтинг  Сеоски спорт  

  Шах  Хокеј на леду  Рагби  Сквош  

    Џет - ски  Рагби 13  Соколски спорт  

    Џу - џицу  Самбо  Софтбол  

    Фитнес  Скокови у воду  Спорт у дијаспори  

      Скијање на води  Спорт у полицији  

      Спортско 

пењање 

 Спорт за све   

      Хокеј на трави  Спорт у фирмама 

(раднички спорт)  

      Tug-of-War  Спорт у војсци  

        Спортски лов  

        Спортска 

спелеологија  

        Традиционални 

спортови  

 
 

Члан 11. 
 
Оцена програма по посебним критеријумима којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у градској општини Нишка Бања врши се по следећим 
критеријумима: 

1. Статус спорта ( по националној и међународној класификацији ) 
2. Ранг такмичења 
3. Постигнути резултати 
4. Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења 
5. Број ангажованих стручњака са адекватним образовањем 

 

 

 

 

 



 
Бодовање се врши на следећи начин:        

Ред.бр.    

Критеријуми  

Максималан број бодова  

Олимпијски 

спортови  

Неолимпијски 

спортови  

1  Статус спорта на националном и 

међународном плану  

10    5  

2 Ранг такмичења  10  10  

3 Постигнути резултати  55  35  

4 Број такмичарских екипа у редовном 

систему такмичења  

10  10  

5  Број ангажованих спортских 

стручњака са адекватним 

образовањем  

5    5  

  УКУПНО  90 65 

 
Члан 12. 

 
Критеријум "Статус спорта на националном и међународном плану", бодује се тако 

што се  спортској организацији из групе олимпијских спортова за сваку категорију дају по 

два бода (од 2 до 10).   

Спортској организацији из групе неолимпијских спортова за сваку категорију даје се по 

један бод (од 1 до 5).  

Ред. 

бр.  

Критеријум   Број 

бод.  

Макс. број 

бодова  

  Спортска удружења из групе олим. спортова   10  

1.  Клубови из спортских грана категорисаних у I категорију   10    

2.  Клубови из спортских грана категорисаних у II категорију   8    

3.  Клубови из спортских грана категорисаних у III категорију   6    

4.  Клубови из спортских грана категорисаних у IV категорију   4    

5.  Клубови из спортских грана категорисаних у V категорију   2    

  Спортска удружења из групе неолимпијских спортова   5  

1.  Клубови из спортских грана категорисаних у I категорију   5    

2.  Клубови из спортских грана категорисаних у II категорију   4    

3.  Клубови из спортских грана категорисаних у III категорију   3    

4.  Клубови из спортских грана категорисаних у IV категорију   2    

5.  Клубови из спортских грана категорисаних у V категорију   1    

 



 
 

Члан 13. 
 
Критеријум "Ранг такмичења" бодује се посебно за спортове са екипним системом 

такмичења, посебно за спортове са појединачним системом такмичења, како за сениоре 

тако и за јуниоре, с тим што спортска организација може да пријави само једну екипу или 

појединце из највишег ранга такмичења у коме се тренутно такмиче у сениорској или 

јуниорској конкуренцији за коју се сама определи и то на следећи начин:  

 

Ред.бр. Екип. 
спорт 

сениори јуниори Пој. спортови сениори јуниори 

1 I ниво 10 6 I ниво 10 6 

2 II ниво 8 5    

3 III ниво 6 4 II ниво 6 4 

4 IV ниво 4 3    

5 V ниво 3 2 III ниво 3 2 

6 VI ниво 2 1    

 

У случају да у екипном спорту постоје само четири нивоа такмичења максимални 

број бодова по овом критеријуму се умањује за 10%, а уколико постоје три нивоа 

такмичења максимални број бодова се умањује за наредних 10% и тд. 

У појединачним спортовима, уколико постоје два нивоа такмичења, максимални број 

бодова по овом критеријуму се умањује за 20%, а уколико постоји само један ниво 

такмичења максимални број бодова се умањује за 40%. 

 
Члан 14. 

 
Критеријум „Постигнути резултати“ бодује се у укупном збиру за олимпијске спортове 

максимално са 55 бодова, а за неолимпијске спортове максимално са 35 бодова. Спортска 

организација може да пријави резултат из претходне такмичарске сезоне  само једне екипе 

или појединаца  из највишег ранга такмичења у сениорској или јуниорској конкуренцији за 

коју се сама определи (са првенства Србије или купа Србије).  

Бодују се највиши постигнути резултати у сениорској или јуниорској конкуренцији и 

то за олимпијске спортове са екипним и појединачним системом такмичења и за 

неолимпијске спортове са екипним и појединачним системом такмичења.      Бодовање се 

врши на следећи  начин:  

 
                   
 
 
 
 
 
   
 
 
 



 
Екипни олимпијски спортови 
 

Ред. 
бр. 

Екипни 
спортови 

Сениори Јуниори 

I место или 
освајач купа 

пласман у I 
половину 
табеле 

I место или 
освајач купа 

пласман у I 
половину 
табеле 

1 I ниво 50 45 25 20 

2 II ниво 40 35 15 10 

3 III ниво 30 25   

4 IV ниво 20 15   

5 V ниво 10 5   

6 VI ниво           5    

Титула првака 
државе или купа у 
сениорској 
конкуренцији у 
прошлости 

 
 
5 

 

 
У случају да у екипном спорту постоје само четири нивоа такмичења максимални 

број бодова по овом критеријуму се умањује за 10%, уколико постоје три нивоа 

такмичења максимални број бодова по овом критеријуму се умањује за наредних 10% 

итд.      

 Појединачни олимпијски спортови 
 

Редни 
број 

 
Екипни 
спортови 

Сениори Јуниори 

Екипно прво 
место или 4 
медаље 

Екипно прва 
половина табеле 
или 3 медаље 

Екипно прво 
место или 4 
медаље 

Екипно прва 
половина табеле 
или 3 медаље 

1 I ниво 50 45 25 20 

2 II ниво 40 35 15 10 

3 III ниво 30 25   

Медаља са:БП, 
ЕП, ЕК, СП,и СК 
сениора у 
прошлости 

 
5 

 

 

  У случају да у појединачним спортовима постоје само два нивоа такмичења 
максимални број бодова по овом критеријуму се умањује за 20%, а уколико постоји само 
један ниво такмичења максимални број бодова по овом критеријуму се умањује за 
наредних 40% .   

 
 
 
 
 



 
Екипни неолимпијски  спортови 
 

Ред. 
бр. 

Екипни 
спорто
ви 

Сениори Јуниори 

I место или 
освајач купа 

Пласман у I 
половину 

I место или 
освајач купа 

Пласман у I половину 

1 I ниво 30 25 15 10 

2 II ниво 25 20   

3 III ниво 20 15   

4 IV ниво 15 10   

5 V ниво 10 5   

6 VI ниво 5    

             

У случају да у екипном спорту постоје само четири нивоа такмичења максимални број 

бодова по овом критеријуму се умањује за 10%, а уколико постоје три нивоа такмичења 

максимални број бодова по овом критеријуму се умањује за наредних 10% итд.  

 
Појединачни неолимпијски спортови 
 

Ред.бр. Екипни 
спортови 

Сениори Јуниори 

Екипно I 
место или 4 
медаље, 

Екипно I 
половина 
табеле или 3 
медаље 

Екипно I место 
или 4 медаље, 

Екипно I половина 
табеле или 3 
медаље 

1 I ниво 30 25 15 10 

2 II ниво 20 15   

3 IIIниво 5    

Медаља са:БП, 
ЕП, ЕК,СП,СК 
сениора у 
прошлости 

 
5 

 

 
У случају да у појединачним спортовима постоје само два нивоа такмичења 

максимални број бодова по овом критеријуму се умањује за 20%, а уколико постоји 
само један ниво такмичења максимални број бодова по овом критеријуму се умањује 
за наредних 40% . 

У случају да се код појединачних спортова бодује екипни пласман, резултати се 
признају ако је такмичење одржано у конкуренцији минимално 12 екипа тог нивоа, 
сениорске или јуниорске категорије. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Члан 15. 

 
Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења: 
 

Ред.бр. број екипа бодови 

1 5 и више екипа 10 

2 4 екипе 8 

3 3 екипе 6 

4 2 екипе  4 

5 1 екипа 2 

 
 

Члан 15. 
 
Критеријум број ангажованих спортских стручњака са адекватним образовањем бодује 
се према приложеној табели: 
 

Ред.бр. број ангажованих тренера бодови 

1 5 и више 5 

2 4 тренера 4 

3 3 тренера 3 

4 2 тренера  2 

5 1 тренера 1 

 
 

 
Члан 16. 

 
Програм мора бити реализован најкасније до 31. децембра текуће године.  
Програм се мора реализовати на територији Градске општине Нишка Бања, осим 

активности које се односе на такмичења по билтену такмичења гранског савеза. 
 

Члан 17. 
 
Трошкови програма морају бити стварни, оправдани и у непосредној вези са 

циљевима реализације програма и у складу са Законом о Спорту. 
Оправдани директни трошкови нарочито обухватају: трошкове путовања лица која 

учествују у реализацији програма, трошкове суђења и делегирања, трошкове котизација, 
односно обавеза према надлежном Савезу, трошкови набавке неопходне спортске опреме и 
реквизита, трошкови осигурања и освежавајућих пића за време утакмица, трошкови 
одржавања терена ( фудбал ), накнада тренерима за стручни рад у клубу, трошкови 
смештаја и исхране на званичним првенствима по календару гранског савеза, трошкови по 
рачунима за утрошену струју и воду, трошкови горива за одлазак на такмичења уз одлуку 
Управног одбора појединачно за свако такмичење. 
 

 
 
 
 
 



 
Члан 18. 

 
На предлог одлуке о утврђивању програма у области спорта за које се одобравају 

средства за сваки појединачни програм, сагласност даје Веће Градске општине Нишка 
Бања, а након усвајања Одлуке о буџету за календарску годину за коју се конкурс расписује. 

По разматрању предлога одлуке из става 1. овог члана, Веће Градске општине Нишка 
Бања доноси одлуку о утврђивању програма у области спорта за које се одобравају 
средства са износом висине опредељених средстава за сваки појединачни програм/пројекат. 

 
 

Члан 19. 
 
По усвајању одлуке о утврђивању програма за које се одобравају средства, 

Председник Градске општине Нишка Бања у име Већа Градске општине Нишка Бања  
закључује уговоре са подносиоцима одобрених програма. 

Уговором се обавезно уређује: назив и седиште носиоца програма; врста и садржина 
програма; време реализације програма, односно обављања одређене активности; циљеви и 
очекивани резултати; висина додељених средстава; временски план употребе средстава; 
начин контроле над реализацијом програма; обавезе носиоца програма у погледу 
подношења извештаја о реализацији програма; начин доказивања реализације програма и 
наменског коришћења средстава; обавезу корисника да током реализације пројекта, у свим 
штампаним и електронским публикацијама, као и медијским појављивањима, наведе да је 
његову реализацију подржала Градска општина Нишка Бања. 

Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључивање 
уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога 
програма. 

Уговор о реализовању програма којим се остварује општи интерес у области спорта, 
који је закључен супротно одредбама Закона о спорту - ништав је. 

 
Члан 20. 

 
Корисник средстава је дужан да средства за реализацију програма  троши наменски, 

за намену наведену у захтеву који је прихваћен од стране Већа Градске општине Нишка 
Бања. 

Наменско коришћење средстава контролишу органи Управе Градске општине Нишке 
Бање, на основу извештаја који корисници подносе Већу Градске општине Нишка Бања 
преко члана већа ресорно задуженог за ту област. Извештај се подноси квартално, или на 
захтев даваоца средстава. 

Уколико корисник средстава у уговореном року не поднесе извештај о реализацији 
програма или се на основу достављеног извештаја и увида у пратећу документацију утврди 
да програм није реализован у складу са одредбама уговора, корисник средстава обавезан је 
да врати примљена средства. 

Градска општина Нишка Бања може обуставити даље финансирање и суфинасирање 
програма, односно једнострано раскинути уговор о реализовању програма, ако подносилац 
одобреног програма не достави извештај у предвиђеном року. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Члан 21. 

 
Подносиоцу одобреног програма неће бити одобрена средства за реализацију новог 

програма пре него што поднесе извештај у складу са претходним чланом или док му је рачун 
у блокади. 

Подносилац одобреног програма дужан је да чува документацију која се односи на 
реализовање тог програма у складу са законом. 

 
Члан 22. 

 
Градска општина Нишка Бања може да буде покровитељ пројекта, програма, 

манифестације или друге активности из области спорта без расписивања конкурса или 
јавног позива, уколико је пројекат, програм, манифестација или друга активност од посебног 
значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини 
Нишка Бања, развој међународне сарадње или је од изузетно високог међународног или 
државног реномеа, уколико програм из објективних разлога није могао да буде поднет у 
роковима утврђеним Законом, а предмет и садржај програма је такав да може бити успешно 
реализован само од стране одређеног носиоца програма. 

 
Акт о прихватању покровитељства у смислу претходног става овог члана, доноси 

Председник Градске општине Нишка Бања на основу прибављене сагласности Већа Градске 
општине Нишка Бања. 

Актом о прихватању покровитељства утврђује се и износ буџетских средстава за 
реализацију програма, манифестације или друге активности из става 1. овог члана. 

Буџетска средства за програм, манифестацију или другу активност из става 1. овог 
члана, преносе се кориснику на основу Уговора који закључује Председник Градске општине 
Нишка Бања, на предлог Већа Градске општине Нишка Бања, са носиоцем програма, 
односно са организатором манифестације или друге активности. 

Уговором из става 4. овог члана, ближе се уређују међусобна права и обавезе и 
начин контроле извршења уговора. 

Исплата средстава врши се у складу са одлуком буџета ГО Нишка Бања. 
 

Члан   23. 
Саставни део овог Правилника је: 
 
Апликациони формулар за пријаву на јавни позив Градске општине Нишка Бања за 
суфинансирање/финансирање програма из области спорта из буџета Градске општине 
Нишка Бања за 2018. годину. 

 
Члан 24. 

 
               Правилник ступа на снагу даном доношења а објавиће се на огласној табли Градске 
општине Нишка Бања. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи правилник број:    
20/3-2016-03 од 24.02.2016. године. 

    
 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА 
 
 

Број: 8/1-2018-03                                                                   ПРЕДСЕДНИК                               
У Нишу, 23.02.2018 .године.                                                Дејан Јовановић 


