
На основу члана  68. Тачка 2 . Статута општине Нови Кнежевац  („Службени лист 
општине Нови Кнежевац “, бр. 12708 и 11/10), члана 17 ст.2. Одлуке о условима и начину 
финансирања потреба у области спорта у општини Нови Кнежевац  („Службени лист 
општине Нови Кнежевац“,бр.39/2012), Комисија за спорвођење поступка јавног конкурса 
за финансирање програма у области спорта , дана 12.01.2015. године донела је   
 

ПРАВИЛНИК 
О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА   

У ОПШТИНИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
 

 
Члан 1. 

Овим Правилником се регулише финансирање- дотација  дела трошкова спортским 
организацијама  са територије општине Нови Кнежевац  у циљу  суфинансирања трошкова 
програма и пројеката спортских клубова за редовну делатност и такмичарски спорт (поље 
1) , организацију спортских манифестација (поље два) и уређење, реконструкција и 
изградња спортских објеката(поље три), у даљем текст (Правилник). 

 
Члан 2. 

Средства за финансирање потреба у области спорта  се планирају у буџету општине 
Нови Кнежевац  за сваку календарску годину . 

 
Члан 3. 

Право на финасијска средства у општини Нови Кнежевац  се остварује на основу 
конкурисања и пријаве регистрованих спортских организација и одлуке Председника 
општине Нови Кнежевац о додели средстава. 

Члан 4. 
Комисија за спорвођење поступка јавног конкурса за финансирање програма у 

области спорта  доноси одлуку о покретању поступка за доделу средстава у општини Нови 
Кнежевац  из буџета општине Нови Кнежевац а председник општине Нови Кнежевац  
расписује јавни конкурс за доделу средстава за сваку буџетску годину у складу са овим 
Правилником. 

 
Члан 5. 

Јавни конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Нови 
Кнежевац , у "Службеном листу општине Нови Кнежевац " и на званичној интернет 
презентацији  општине Нови Кнежевац. 

Члан 6. 
Конкурс из члана 5. овог Правилника спроводи Комисија за спорвођење поступка 

јавног конкурса за финансирање програма у области спорта коју именује председник 
општине  Нови Кнежевац (у даљем тексту: Комисија). 

Стручне и  административне послове  за потребе Комисије обавља организациона 
јединица Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе Нови 
Кнежевац. 
 

Члан 7. 
Јавни конкурс садржи: 

- намену и износ средства за које се конкурс спроводи; 
- датум објављивања конкурса; 
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- рок за пријављивање на конкурс; 
- обавезну документацију која се подноси за учешће на конкурсу; 
- критеријуме и принципе за категоризацију клубова –организација  

 
Члан 8. 

 Пријаве на конкурс се подносе Комисији на посебном обрасцу који је саставни део 
овог Правилника и конкурсне документације. 

 Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпуне пријаве ће се сматрати 
неисправним. 

 
Члан 9. 

Конкурсна документација садржи: 
- пријавни образац 
- образац описа пројекта (обрасци СД 1, СМ 2 и ОСО 3) 
- копија  решења у регистру 
- подаци о  рачуну у банци са депо картоном  

 
Члан 10. 

Комисија на основу свих приспелих пријава израђује предлог  расподеле по основу 
следећих критеријума: 

 

-    план и програм рада           
-    ранг такмичења      
-    масовност (број селекција и категорија) 
-   општинска категоризација спортова       
-   значај  спортске манифестације  
-   значај и приоритет одржавања, реконструкције и изградње  спортских објката  

         Комисија израђује  категоризацију спортских организација  по основу наведених 
критеријума и  ближих критеријума и правила бодовања, које израђује и који је саставни 
део овог Правилника. 

Члан 11. 
Правилник критеријума и бодовања ближе одређује начин израде категоризације 

спортских организација , по Јавном конкурсу. 
 

Члан 12. 
Општинска категоризација спортских грана је следећа: 
1. Прва категорија (стони тенис, рукомет, фудбал (виши ранг са више такмичарских 

категорија) 

2. Друга категорија ( кајак,амерички фудбал) 

3. Трећа категорија (џудо, фудбал (општинска лига), кошарка,тенис,карате,савате бокс,шах ) 

4. Остали спортови 
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Члан 13. 
Основни критеријуми категоризације и максимуми бодова који се могу доделити 
спортским клубовима у општини Нови Кнежевац су : 

1. План и програм рада  и извештај за прошлу годину................. не бодује се 
 

2. Ранг такмичења...........................................................................................10 бодова 

3. Број чланова и такмичарских  екипа(масовност).....................................15 бодова 

4. Одржавање објеката, реконструкција и изградња................................... 10 бодова 

5. Општинска категоризација спортова....................................................... 10 бодова 

6. Спортска манифестација од значаја за општину Нови Кнежевац......... 10 бодова 

 Укупно: .....................................................55 бодова  
 

Клубови добијају бодове  највише до максимума предвиђено у члану 13.овог 
Правилника.Комисија преглeда документацију која је достављена конкурсом , те бодује 
тражене податке односно критеријуме. 
 

Члан 14. 
Укупан износ  средстава  предвиђен конкурсом и буџетом општине Нови Кнежевац се 
дели са укупним бројем бодова који су добијени категоризацијом и тиме се добија 
вредност једног бода. 
 

Члан 15. 
Клуб који има најбоље параметре по члану 13 тачка 1, 2, 3 и 5 овог Правилника се  бодује 
са максимумом бодова  а остали клубови бодују се са мање бодова у пропорцији  укупног 
броја кандидата. 
 

Члан  16. 
Разрада бодовања;   
 

1. Ранг такмичења се бодује по основу броја и нивоа такмичења  од 1-10. Почев од највише 
рангираног  клуба у општини па на ниже. 

2. Број чланова и масовност се бодује по броју мушких и женских селкеција  , почев од 
сениорске категорије као највиша оцена  до пионира – млађих селкција. Бодује се од 1-15. 

3. Одржавање објеката подразмева  објекте у власништву или право коришћења, те се 
вреднује исто у односу на величину и број трошкова од 1 до 10. 

4. Општинска категоризација спортских грана се бодује на следећи начин прва добија 10 , 
друга 5, трећа 1 и остали 0 бодова. 

5. Спортске манифестације се бодују од 1-10, где се сви подаци збирно бодују , где је 
најважнија масовност, традиција и висина  сопственог учешћа 
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Члан 17. 
О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија сачињава предлог  одлуке о 

додели средстава за спортске организације планиран у буџету општине Нови Кнежевац  и 
исту доставља Председнику општине  у року од 10 дана од дана закључења конкурса. 

Комисија пре израде предлога одлуке из става 1. овог члана може да затражи 
мишљење члана већа задуженог за спорт. 
 

Члан 18. 
Председник општине на основу предлога Комисије доноси одлуку о додели 

средстава спортским организацијама из буџета општине Нови Кнежевац  у року од пет 
дана од дана пријема докумената од комисије. 
 

Члан 19. 
О резултатима јавног конкурса Председник општине обавештава учеснике у 

поступку у року од осам дана од дана утврђивања резултата спроведеног поступка јавног 
конкурса. 

Одлука о додели средстава  спортским организацијама  из буџета општине Нови 
Кнежевац  се објављује на званичној интернет презентацији општине као и у "Службеном 
листу општине Нови Кнежевац ", најкасније у року од 8 дана од дана доношења одлуке. 
 

Члан 20. 
 Учесници конкурса имају право да поднесу приговор на Одлуку о додели средстава 
спортским организацијама из буџета општине Нови Кнежевац  Општинском већу  општине 
Нови Кнежевац  у року од осам дана од дана достављања акта из претходног члана. 

Члан 21. 
Овај Правилник ступа на снагу на дан објављивања у „Службеном листу општине 

Нови Кнежевац“. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
КОМИСИЈА ЗА СПОРВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА  
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА 
Број : II – 66-1 
Дана : 12.01.2015. године                                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
НОВИ КНЕЖЕВАЦ                                                            Драгослав Вигњевић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 


