
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
         Г Р А Д  П И Р О Т
    III -01  Број: 40-___/ 2017.
    Дана 06.04. 2017. год.
               ПИРОТ

На основу члана 137.  и 138.  Закона о спорту (  „Сл.гласник РС“,  бр.10/2016 )  и члана 21.
Правилника  о  одобравању и  финансирању програма  којима  се  задовољавају  потребе  и  интереси
грађана у граду Пироту ( Сл.лист града Ниша“,бр.7/2017 ) , Одељење за ванпривредне делатности
Градске управе Пирот упућује

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ 
СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ОДОБРАВАЊЕ
ФИНАНСИРАЊА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПИРОТА ЗА

ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПИРОТА У 2018. ГОДИНИ

ДА ДОСТАВЕ
 ПРЕДЛОГЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2018. ГОДИНУ

I

Предлог свог годишњег програма Спортски савез  Пирот као подносилац подноси Градском
већу Града Пирота, а уз њега и предлоге носиоца годишњих програма организација у области спорта
са седиштем на територији града Пирота у складу са чланом 137. став 1. Закона о спорту.

Износ средстава за финансирање програма биће опредељен Одлуком о буџету  Града Пирота
за 2018. годину, по предходно спроведеној процедури избора годишњих програма од стране Комисије
за доделу средстава у области спорта и финансирање унапређења квалитета стручног рада у области
спорта и спортског развоја талентованих спортиста у складу са програмским календаром из члана
117. Закона о спорту.

II

Област/и  потреба  и  интереса  грађана  за  које  се  подносе  предлози  годишњих  програма
утврђени су чланом 137.став 1. Закона о спорту.

III

Предлози годишњих програма подносе се посебно за сваког носиоца програма, а уз предлог
програма  документација  којом  се  доказује  испуњеност  прописаних  критеријума  за  остваривање
општег  интереса  у  области  спорта  у  складу са  Законом  о  спорту и  Правилником  Града  Пирота
( „Сл.листа града Ниша“,бр.7/2017 ) .

IV

Предлог програма садржи детаљне податке о :

1. организацији носиоцу програма ;
2. област/и потреба и интереса грађана у области спорта на које се програм односи из члана

137.став 1.Закона о спорту;
3. учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују ;
4. циљевима и очекиваним  резултатима програма, 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 ;



6.  томе како ће се вршити оцењивање успешности програма ( вредновање резултата програма ) ;
7. финансијском плану ( буџету ) програма, односно потребним новчаним средствима, исказаним

према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу ;
8. динамичком плану употребе средстава (  временски период у коме су средства потребна и

рокови у којима су потребна ) ;
9. начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и еваулације резултата ;
10. предходном и будућем финансирању носиоца програма ( организације ) и програма

V

Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме: 

1. да  доприноси  задовољавању  потреба  и  интереса  грађана  у  области  спорта  утврђених
Законом ;

2. да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици Србији и
Програмом развоја спорта у граду Пироту ;

3. да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза ;
4. да  је  у  складу са  четворогодишњим програмом развоја  надлежног националног  спортског

савеза ;
5. да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном обавештењу ;
6. да се  реализује  на  територији  града  Пирота  односно у  Републици Србији,  осим програма

припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима ;
7. да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је

чланица Република Србије ;
8. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији града Пирота ;
9. да ће се реализовати у текућој години ;
10. да  предвиђа  ангажовање  одговарајућег  броја  учесника  у  програму и  потребне  ресурсе  за

реализацију програма и да не постоји сумња у могућност реализовања програма ;
11. да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма.

VI

Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми :

1. да  је  уз  предлог  програма  достављено  пропратно  писмо  у  коме  су  наведене  основне
информације  о  носиоцу  програма  и  предложеном  програму  и  које  је  потписало  лице
овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца програма ;

2. да је  предлог  програма поднет  на утврђеном обрасцу (  апликационом формулару ),  читко
попуњеном, језиком и писмом у службеној употреби ;

3. да је потпун,јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке ;
4. да је поднет у прописаном року.

Обрасци предлога програма, односно апликационог формулара , и то : Образац 1. -Предлог
годишњих  програма  организација  у  области  спорта  ;  Образац  2.-Предлог  годишњег  програма
изградње  ,  опремања  и  одржавања  спортских  објеката  ;  Образац  3.-Предлог  годишњег  програма
давања стипендија и новчаних награда ; Образац 4.-Предлог посебних програма , одштампани су уз
овај правилник и чине његов саставни део.

Уколико  нека  од  организација  у  области  спорта  не  достави  Спортском  савезу  Пирот  свој
предлог до 20. априла 2017. године, оставиће им се у оправданим случајевима накнадни рок од седам
дана  за  достављање  предлога,  а  ако  ни  тада  предлог  не  буде  достављен,  сматраће  се  да  је  та
организација одустала од предлагања својих програма у текућој години.

VII

Уз  предлог  програма,  поднет  на  прописаном  обрасцу,  подноси  се  и  писана  изјава  лица
овлашеног за заступање предлагача, односно носиоца програма да не постоје препреке из члана 118.



став 5. Закона о спорту и члана 5. Правилника.

Образац предлога програма и документација која се доставља уз  предлог програма морају
бити у потпуности попуњени и достављени у три примерка,  с тим да образац предлога програма
треба бити достављен и у електронској форми ( CD/флеш ).

Сва обавезна и пратећа документација , као и компакт -диск или флеш меморија ( CD/флеш ) ,
морају бити достављени Градском већу Пирот у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења
која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром или лично , на адресу : Град Пирот,
Српских владара 82, за Спортски савез Пирот.

Предлог програма који је послат у више коверата тј.пакета неће бити узет у разматрање.

VIII

Јавно обавештење се објављује на сајту града Пирота.

Предлози програма се достављају на прописаним обрасцима који су саставни део овог јавног
обавештења, а могу се преузети на званичној интернет страни Града Пирота и код надлежних служби
Града Пирота.

Рок за подношење предлога годишњих програма организација у области спорта Спортском
савезу Пирот је 20.април 2017. године.

Спортски савез Пирот разматра приспеле предлоге организација у области спорта , утврђује
коначне предлоге годишњих програма који би се финансирали из буџета Града Пирота, врши ревизију
предлога и обрасца предлога програма и доставља предлоге Градском већу Пирот, до 01.јуна 2017.
године  у  складу  са  програмским  календаром  на  прописаним  обрасцима  заједно  са  обједињеном
рекапитулацијом предложених програма.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
_______________________

Сава Костић              


