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На основу члана 4. став 3.  Одлуке о  остваривању потреба и интереса 

грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 
83/2012, 67/2013 и 115/2016) и члана 72. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 
124/2016 и 144/2016), 

 
Градско веће Града Ниша, не седници одржаној дана 05.10.2018. године, 

доноси 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
                   I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша давање сагласности на 
Правилник о поступку одобравања програма  којима се остварују потребе и 
интереси грађана у области спорта у Граду Нишу, број 1570/2018-19, који је 
донео Секретаријат за омладину и спорт дана  17.09.2018. године. 
 
 

 
           II Закључак доставити Градоначелнику и Секретаријату за омладину и 
спорт. 
 
 
 
Број: 1194-7/2018-03 
У Нишу, 05.10.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
                     ПРЕДСEДНИК  

 
 

                            Дарко Булатовић 



 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 
 

 Правни основ за доношење овог акта прописан је Одлуком о 
остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу 
(„Службени лист Града Ниша“, број 83/2012, 67/2013 и 115/2016). Последњим 
изменама Одлуке извршено је усаглашавање исте са одредбама Закона о 
спорту („Службени гласник Републике Србије", број 10/2016). 
 

Тако је чланом 4. ставовима  2. и 3. Одлуке прописано:  
 

„Правилником о поступку одобравања програма којима се остварују 
потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу (у даљем тексту: 
Правилник), који доноси управa надлежна за послове спорта (у даљем тексту: 
Управа), детаљније се разрађују ближа мерила, критеријуми и начин 
одобравања програма и доделе средстава; изглед и садржина предлога 
програма и документације која се уз предлог подноси; садржина и изглед 
извештаја о реализацији и контроли  реализације одобрених програма и друга 
питања којима се ближе уређује поступак одобравања програма и доделе 
средстава из буџета Града.“ 
 
 На овај правилник сагласност даје Градоначелник на предлог Градског 
већа Града Ниша. 
 
 У складу са наведеним, Секретаријат за омладину и спорт је донео  
Правилник о поступку одобравања програма  којима се остварују потребе и 
интереси грађана у области спорта у Граду Нишу број: 1570/2018-19 од 
17.09.2018. године, ради усаглашавања са Одлуком о Градској управи Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 143/2016, 57/2017 и  138/2017) 
односно извршене су терминолошке измене назива организационе јединице 
тако што уместо надлежне управе сада је наведен надлежни секретаријат. 
Такође је акт усаглашен са иницијативом  Комисије за оцену програма у 
области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области 
спорта у Граду, која у свом раду и примењује овај Правилник. 
 
 Градско веће Града Ниша, у складу са својим овлашћењима, треба да 
донесе Закључак којим предлаже Градоначелнику Града Ниша да да 
сагласност на Правилник  о поступку одобравања програма  којима се остварују 
потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу. 
  
 
 
                                                                                                           СЕКРЕТАР 
 
                                      Саша Шагрић
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   На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије", број 
10/2016), члана 4. став 2. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у 
Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, броj 83/2012, 67/2013 и 115/2016) и члана 10. став 1, 
чланa 53. став 1. и чланa 54. став 1. Одлуке о Градској управи Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 143/2016, 57/2017 и  138/2017),  

Секретаријат за омладину и спорт донео је 

ПРАВИЛНИК 
О ПОСТУПКУ ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ 

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ НИШУ 

I OПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

Овим Правилником ближе се уређују: мерила, критеријуми и начин одобравања програма 
којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта (у даљем тексту: програми) у 
Граду Нишу (у даљем тексту: Град) и доделе средстава; изглед и садржина предлога програма и 
документације која се уз предлог подноси; садржина и изглед извештаја о реализацији и контроли 
реализације одобрених програма и друга питања којима се ближе уређује поступак одобравања 
програма и доделе средстава из буџета Града, као и приоритети за одобравање термина за 
коришћење спортских објеката који су у власништву Града, без накнаде, спортским 
организацијама. 

Члан 2.  

Поступак подношења програма, оцене и одобравања програма, доделе средстава за 
задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта, извештавања и контроле 
реализације одобрених програма, водиће се у складу са Законом о спорту (у даљем тексту: Закон), 
Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у 
области спорта („Службени гласник РС”, бр.64/2016), подзаконским актима министарства 
Републике Србије надлежног за послове спорта, Одлуком о остваривању потреба и интереса 
грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012, 67/2013 и 
115/2016) (у даљем тексту: Одлука) и овим Правилником. 
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II ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕНА ПРОГРАМА 

1. Прва фаза-административна провера 

Члан 3.  

 Пре достављања предлога програма секретаријату надлежном за послове спорта (у даљем 
тексту: Секретаријат), који обавља стручне и административно – техничке послове за потребе 
Комисије за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у 
области спорта у Граду (у даљем тексту: Комисија) овлашћени предлагач, односно територијални 
спортски савез, утврђује рок до кога му спортске организације са територије Града достављају 
своје предлоге програма и о томе их обавештава у писаном облику. 

  Територијални спортски савез рок из става 1. овог члана утврђује на основу рока за 
пријављивање програма спортских организација који утврђује радна група састављена од 
представника Управе, Комисије и територијалног спортског савеза. 

 Уколико територијалном спортском савезу спортска организација не достави свој предлог 
програма израђен у складу са овим правилником, у утврђеном року из става 1. овог члана, 
оставиће joj се, у оправданим случајевима, накнадни рок до 8 дана за достављање предлога, а ако 
ни тада предлог не буде достављен, сматраће се да је та спортска организација одустала од 
предлагања својих програма. 

 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 Секретаријату, сматраће се да је та спортска организација 
одустала од предлога свог програма. 

 По добијању предлога програма од овлашћеног предлагача, Секретаријат у првој фази 
вредновања програма врши административну (формалну) проверу предложених програма и 
оцену испуњености услова и критеријума прописаних Законом и Одлуком, у погледу организације 
носиоца програма, форме и финансирања програма.  

 Само програми који испуњавају прописане услове биће узети у даље разматрање и 
вредновани у другој и трећој фази.  
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2. Друга фаза-оцена програма по Табели вредновања 

Члан 4.  

У другој фази Комисија врши оцену програма на основу следеће Табеле вредновања, 
прописане у складу са Правилником о одобравању и суфинансирању програма којима се остварује 
општи интерес у области спорта: 
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 потребама и интересима грађана у области спорта у 
Граду Нишу утврђеним Законом о спорту и Стратегијом развоја спорта  

5  

2.2 У којој мери програм задовољава потребе и узима у обзир ограничења која постоје у 
области спорта у Граду Нишу? 

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 Граду Нишу? 

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 процењених трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући? 

5  

5.2 Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију програма? 5  
Максимални укупни резултат 100  
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 Оцена програма у складу са Табелом вредновања се врши тако што сваки Члан Комисије 
даје оцену по сваком критеријуму појединачно, а као оцена програма се узима просечна оцена. 

Предлог програма може се вредновати са највише 100 бодова.  

Само предлози програма који буду вредновани са 60 и више бодова по Табели 
вредновања, биће узети у даље разматрање и вредновани у погледу испуњености ближих и 
посебних критеријума.  

3. Трећа фаза-оцена програма којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у Граду по ближим и посебним критеријумима 

3.1 Оцена годишњих програма 

Члан 5.  

 У трећој фази се врши оцена годишњих програма према ближим и посебним мерилима и 
критеријумима за програме из члана 2. тачке 5. и 8. и члана 2. тачке 1), 2), 3), 6), 12), 13) и 14) 
Одлуке као и посебних програма из члана 2. тачке 4), 9) и 11) Одлуке. 

А) БЛИЖИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА 
ИЗ ЧЛАНА 2. ТАЧКЕ 5) И 8) ОДЛУКЕ 

Члан 6.  

Ближи критеријуми и мерила за оцену програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Граду из члана 2. тачке 5) и 8) 
Одлуке, утврђују се за  олимпијске и неолимпијске спортове разврстане  Правилником о 
спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију, a који су, у складу са Правилником о 
националној категоризацији спортова разврстани у пет категорија спортова. 

  Прописе наведене у ставу 1. овог члана доноси министарство Републике Србије надлежно 
за послове спорта. 

 

                                                                        Члан 7. 
`Комисија врши оцену годишњих програма спортских организација из члана 2. тачке 5) и 8) 

Одлуке према следећим ближим критеријумима: 

1. статус спорта на националном и међународном плану; 

2. традиција спортске организације у Граду; 

3. ранг такмичења; 

4. постигнути резултати; 

5. број такмичарских екипа у редовном систему такмичења; 

6. број ангажованих стручњака са адекватним образовањем. 
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                                                                                      Члан 8. 

Оцена програма врши се по систему бодовања за сваки наведени критеријум и то посебно 
за олимпијске спортове, а посебно за неолимпијске спортове. 

Максималан број бодова за групу олимпијских спортова је 100, а за 
групу неолимпијских спортова је 75. 

Бодовање се врши на следећи начин:  

Ред.бр. 
 

Критеријуми 
Максималан број бодова 

Олимпијски 
спортови 

Неолимпијски 
спортови 

1 Статус спорта на националнoм и међународном плану 8 4 
2 Традиција спортске организације у Граду 8 8 
3 Ранг такмичења 10 10 
4 Постигнути резултати 59 38 
5 Број такмичарских екипа у редовнoм систему такмичења 10 10 
6 Број ангажованих спортских стручњака са адекватним образовањем 5 5 

 УКУПНО 100 75 

Члан 9. 

 Критеријум "Статус спорта на националном и међународном плану", бодује се за 
спортске организације из групе олимпијских спортова и из групе неолимпијских спортова у 
зависности од разврстаности у категорију спортова у складу са актом о националној 
категоризацији спортова, на следећи начин:  

 

Члан 10. 

Критеријум "Традиција спортске организације у Граду" бодује се тако што се за одређени 
број година активног постојања и такмичења спортске организације додељују бодови по скали од 
8 до 1, на следећи начин: 
Ред.бр. Критеријум Макс.бр. бодова 

1. Спортске организације основане пре 50 година и више 8 
2. Спортске организације од 25 до 49 година традиције 6 
3. Спортске организације од 15 до 24 године традиције 4 
4. Спортске организације од 5 до 14 година традиције 2 
5. Спортске организације од 3 до 4 године традиције 1 

Ред. бр. Критеријум Број бод. Макс. број 
бодова 

                              Спортска удружења из групе олим. спортова 8 
1. Клубови из спортских грана категорисаних у I категорију          8  
2. Клубови из спортских грана категорисаних у II категорију 6  
3. Клубови из спортских грана категорисаних у III категорију 4  
4. Клубови из спортских грана категорисаних у IV категорију 2  
5. Клубови из спортских грана категорисаних у V категорију 1  
 Спортска удружења из групе неолимпијских спортова 4 
1. Клубови из спортских грана категорисаних у I категорију 4  
2. Клубови из спортских грана категорисаних у II категорију 3  
3. Клубови из спортских грана категорисаних у III категорију 2  
4. Клубови из спортских грана категорисаних у IV  и  V категорију 1  
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Члан 11. 

 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. 

Приликом аплицирања програмом спортска организација је у обавези да приложи потврду 
националног гранског савеза на прописаном обрасцу  (који је саставни део правилника)  и која 
мора да садржи  податке о укупном  броју рангова  и о рангу у коме се такмичила спортска 
организација за коју се издаје потврда. 

Бодовање се врши на следећи начин: 

 
Ред.бр. Екипни спортови Појединачни  спортови 
  сениори јуниори  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 12.  

  Критеријум „Постигнути резултати“ бодује се у укупном збиру за олимпијске спортове 
максимално са 59 бодова, а за неолимпијске спортове максимално са 38 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 или купа Србије). 

Бодују се највиши постигнути резултати у сениорској или јуниорској конкуренцији и то за 
олимпијске и за неолимпијске спортове, са екипним или појединачним системом такмичења.  

 Приликом аплицирања програмом спортска организација је у обавези да приложи, уз 
потврду националног гранског савеза која садржи податке о пријављеним постигнутим 
резултатима, и документацију о резултатимна са такмичења објављену на званичном сајту- линку 
гранског савеза  ( жребну, односно, стартну листу  и завршни билтен такмичења). 

Код појединачних спортова бодоваће се екипни пласман  уколико су остварени резултати 
са екипног такмичења или лиге предвиђених прописима националног гранског савеза, и уколико 
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је такмичење одржано у конкуренцији минимално 8 екипа тог нивоа, сениорске или јуниорске 
категорије.  

Остварени резултати у појединачним спортовима ће се признати само ако у категорији, 
(дисциплини, тежинској категорији, класи) на такмичењу учествује 6 и више спортиста из 3 клуба.  

У појединачним спортовима у групним дисциплинама ( штафета, тимске трке и сл.) 
остварени резултати  ће се признати само ако на такмичењу учествује 4 и више тима  из 3 клуба. 

Код појединачних олимпијских спортова у обзир ће се узимати резултати само у 
олимпијским дисциплинама. 

Бодовање се врши на следећи начин: 

Екипни олимпијски спортови 
 

Ред. 
бр. 

Нивои Сениори Јуниори 

I место или 
освајач 

купа 
1/3 табеле 2/3 

табеле 
3/3 

табеле 

I место 
или 

освајач 
купа 

1/3 
табеле 

2/3 
табеле 

3/3 
табеле 

1 I ниво 54 45 40 35 38 32 28 24 
2 II ниво 44 35 30 25 28 22 18 14 
3 III ниво 34 25 20 15 18 12 8 4 
4 IV ниво 24 15 10 5     
5 V ниво 20 11 6 2     
Титула првака 
државе или купа у 
сениорској/јуниор. 
конкуренцији  у 
последње четири 
године 

5 5 

У случају да у екипном спорту (олимпијском и неолимпијском) 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% и тд 

Појединачни олимпијски спортови 
 

Ред. 
бр. 

Нивои Сениори Јуниори 
I место 4 
медаље 

– 1. 
златна 

1/3 
табеле, 3 
медаље 

– 1. 
златна 

2/3 
табеле, 

4 
медаље 

без 
златних 

3/3 
табеле, 3 
медаље 

без 
златних 

I место 4 
медаље 

– 1. 
златна 

1/3 
табеле, 3 
медаље 

– 1. 
златна 

2/3 
табеле, 

4 
медаље 

без 
златних 

3/3 
табеле, 

3 
медаље  

без 
златних 

1 I ниво 54 45 40 35 38 32 28 24 
2 II ниво 34 25 20 15 18 12 8 4 
Медаља са:БП, ЕП, ЕК, 
EYOF CUP,COMEN 
CUP,СП и СК у 
сениорској/јуниорској 
конкуренцији у 
последње четири  год. 

5 5 

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

Екипни неолимпијски спортови 
Ред. 
бр. 

 Сениори Јуниори 
I место или 

освајач 
купа 

Пласман у I 
половину 

Пласман у II 
половину 

I место или 
освајач купа 

Пласман у 
I 

половину 

Пласман у II 
половину 

1 I ниво 33 25 20 21 15 10 
2 II ниво 20 15 10 15 10 5 
3 III ниво 5      
Титула првака државе или 
купа у 
сениорској/јуниорској 
конкуренцији у последње 
четири године  

5 5 

Појединачни неолимпијски спортови 
 
Ред.бр. Појединачни 

неолимпијски 
спортови 

Сениори Јуниори 
I место, 4 
медаље - 
2. златнe 

1/3 
табеле, 3 
медаље - 
1. златна 

2/3 
табеле, 

4 медаље- 
без 

златних 

3/3 
табеле, 3 
медаље - 

без 
златних 

I место 4 
медаље - 
2. златнe 

1/3 
табеле, 3 
медаље - 
1. златна 

2/3 
табеле,4 
медаље 

без  
златних 

3/3 
табеле, 3 
медаље -

без  
златних 

1 I ниво 33 26 20 15 23 15 10 6 
2 II ниво 23 18 15 10 10 8 5 3 
Медаља са:БП, ЕП, ЕК, 
СП и СК у 
сениораској/јуниорској 
конкуренцији у 
последње четири године 

5 5 

 

Члан 13. 

 Критеријум „Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења" бодује се од 2 до 
10 бодова у зависности од броја пријављених екипа или појединаца у редовном систему 
такмичења националног гранског савеза.  

 Бодује се укупан број екипа које учествују у званичном систему такмичења и то збирно 
мушке и женске екипе сениора, јуниора, кадета и пионира. 

 Бодовање се врши на следећи начин: 

 
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 
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Члан 14. 

Критеријум "Број ангажованих спортских стручњака са адекватним образовањем" бодује 
се од 1 до 5 бодова и то према приложеној табели: 

Ред.бр. број ангажованих тренера бодови 
1. 5 и више тренера 5 
2. 4 тренера 4 
3. 3 тренера 3 
4. 2 тренера 2 
5. 1 тренера 1 

 Под адекватним образовањем спортског стручњака подразумева се образовање 
предвиђено Законом и другим прописима, о чему спортска организација приликом аплицирања 
прилаже важећу дозволу за рад издату од републичког гранског савеза, односно тренерску 
лиценцу. 

  Ангажовање тренера у складу са важећим Законом и другим прописима подразумева 
ангажовање у спортској организацији, о чему спортска организација приликом аплицирања 
прилаже као доказ адекватан уговор. 

 Максималан број спортских стручњака по узрасној категорији који се бодују је два. 

 Спортски стручњак који се бодује може бити пријављен само у једној спортској 
организацији. 

. 

Б) ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА 
ИЗ ЧЛАНА 2. ТАЧКЕ 5) И 8) ОДЛУКЕ 

Члан 15. 

Комисија ће приликом оцене програма из члана 2. тачка 5) и 8) Одлуке, осим броја бодова 
које је спортска организација остварила применом ближих критеријума и мерила за оцену 
спортских организација, узети у обзир и следеће посебне критеријуме и мерила: 

 број неопходних такмичења које прописује надлежни грански савез; 

 обавезан број такмичара који учествују у такмичењима према пропозицијама 
надлежног гранског савеза, и 

 висина средстава за набавку неопходне спортске опреме која се користи за 
такмичења у одређеној спортској грани. 

Члан 16. 

 Критеријум "Број неопходних такмичења“ које прописује надлежни грански савез“ 
оцењује се тако што се за свако такмичење добијају бодови: 

 за утакмицу или такмичењe у највишем нивоу 2 бода,  

 за утакмицу или такмичење у другом нивоу по 1 бод, и  

 за утакмицу или такмичење у трећем нивоу 0,5 бодова. 
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Члан 17. 

 Критеријум „Обавезан број такмичара који учествују у такмичењима према 
пропозицијама надлежног гранског савеза" оцењује се тако што се додељују: 

 за сваког такмичара у највишем нивоу такмичења по 2 бода, 

 за сваког такмичара у другом нивоу по 1 , и  

 за сваког такмичара у трећем нивоу 0,5 бодова.  

Члан 18. 

 Критеријум „Висина средства за набавку неопходне спортске опреме која се користи за 
такмичења у одређеној спортској грани" оцењује се тако што се додељују: 

 за сваког такмичара који је наступио на такмичењу у највишем 
нивоу по 2 бода,  

 за сваког такмичара који је наступио на такмичењу у другом нивоу 
по 1 бод, и  

 за сваког такмичара који је наступио у трећем нивоу такмичења 0,5 
бодова. 

 

 В) ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ 
ЧЛАНА 2. ТАЧКЕ 8) ОДЛУКЕ 

Члан 19. 

 Комисија врши оцену програма из члана 2. тачка 8) Одлуке, односно програма оних 
спортских организација које су решењем Градског већа Града Ниша, на предлог Комисије, 
одређене као спортске организације од посебног значаја за унапређивање и развој спорта на 
територији, поред ближих и посебних критеријума за програме из члана 2. тачке 5) и 8) Одлуке, и 
према следећим додатним критеријумима: 

1. популарност спорта на градском, националном и међународном плану; 

2. масовност такмичарског и рекреативног бављења спортом на градском, 
националном и међународном плану; 

3.  допринос афирмацији Града на националном и међународном плану; 

4. број запослених спортских стручњака, стручњака у спорту и других 
запослених са адекватним образовањем;  

5. постигнути резултати на међународним клупским такмичењима у прошлости. 

Члан 20. 

Бодовање по додатним критеријумима се врши на следећи начин: 

За екипне спортове 
Ред.бр. Критеријуми  Макс.бр. бодова 

1. Популарност спорта на:    
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градском плану 15 
националном плану  10 

међународном плану  10 
2. Масовност такмичарског и рекреативног бављења спортом на градском, 

националном и међународном плану; 
20  

3. Допринос афирмацији Града на националном и међународном плану  10 

4. Број запослених спортских стручњака, стручњака у спорту и других запослених са 
адекватним образовањем                          

15 

5. Постигнути резултати на међународним клупским такмичењима у прошлости 20 

 УКУПНО  100 

За појединачне спортове 
Ред.бр. Критеријуми Макс.бр. бодова 

1. Популарност спорта на градском, националном и међунаредном плану  10 

2. Масовност такмичарског и рекреативног бављења спортом на градском, 
националном и међународном плану  

10 

3. Допринос афирмацији Града на националном и међународном плану 10 

4. Број запослених спортских стручњака, стручњака у спорту и других запослених са 
адекватним образовањем                          

10 

5. Постигнути резултати на међународним клупским такмичењима у прошлости 10 

 УКУПНО 50 

 
Г) БЛИЖИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА 
ИЗ ЧЛАНА 2. ТАЧКЕ 1), 2), 3), 6) 12), 13) и 14) ОДЛУКЕ 

Члан 21. 

Ближи критеријуми на основу којих Комисија врши оцену програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у Граду, из члана 2. тачке 1), 2), 3), 6),12), 13) и 14) 
Одлуке су:  

 квалитет програма; 

 могућност квалитетне реализације програма; 

 утицај програма на развој, афирмацију и унапређење спорта у Граду;  

 могућност реализације програма у току једне буџетске године;  

 усаглашеност циљева са стратешким документима и 

 сразмера између могуће реализације циљева програма и трошкова његове 
реализације.  

 

Д) ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА 
ИЗ ЧЛАНА 2. ТАЧКЕ 1), 2), 3), 6) 12), 13) и 14) ОДЛУКЕ 
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Члан 22 

 Посебни критеријуми на основу којих Комисија врши оцену програма из члана 2. тачке 1), 
2), 3), 6), 12), 13) и 14) Одлуке утврђују се, с обзиром на њихову специфичност, појединачно за 
сваку врсту програма и то за:  

1) - Члан 2. тачка 1. Одлуке - Подстицање и стварање услова за унапређење спортске 
рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 
инвалидитетом, на основу: 

 доприноса стварању услова за задовољење потреба грађана за физичком 
активношћу, без обзира на пол, узраст, расну и верску припадност, или 
инвалидитет; 

 доприноса афирмацији рекреативног спорта и значаја редовне физичке 
активности; 

 броју учесника који су обухваћени програмом; 

 реализације програма изван редовног система такмичења; 

 знања и вештина ангажованих спортских стручњака за рад са децом 
предшколског и школског узраста и студентима, женама и инвалидима;  

 примене телесних вежби којима се остварује позитиван утицај на 
здравствени статус учесника програма;  

 позитиваног утицај програма на социјализацију учесника програма; 

 позитиваног утицај програма на заинтресованост учесника програма за 
учешће у спортским активностима, и 

 афирмације значаја бављења спортом учесника програма и стварање услова 
за њихово равноправно учешће у спортским такмичењима.  

2) - Члан 2. тачка 2. Одлуке - Изградња, одржавање и опремање спортских објеката на 
територији Града, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој 
близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита, с обзиром: 

 да ли за планиране активности постоји потребна документација у складу са 
законом којим се уређује планирање и изградња објеката; 

 да ли је обезбеђена локација за изградњу спортског објекта; 

 да ли спортски објекат испуњава услове прописане актом којим су уређени 
услови за обављање спортских делатности, у складу са Законом; 

 да ли је у питању спортски објекат који је од значаја за развој спорта на 
територији Града, нарочито с обзиром на мултифункционалност, могућност 
организовања великих спортских такмичења, обим коришћења и број 
корисника; 

 да ли је спортски објекат категорисан у складу са Националном 
категоризацијом спортских објеката; 

 да ли је спортски објекат уписан у матичну евиденцију спортских објеката, у 
складу са Законом; 
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 да ли је у питању капитално одржавање спортског објекта (реконструкција, 
доградња, адаптацију и санација); 

 да ли су радови на изградњи и капиталном одржавању спортских објеката 
предвиђени одговарајућом планском документацијом; 

 да ли је предмер и предрачун радова на изградњи, односно одржавању 
спортског објекта урађен и оверен од стране стручног лица; 

 да ли је земљиште на којем се планира изградња новог спортског објекта у 
јавној својини; 

 да ли је спортски објекат у јавној својини (у целини или делимично); 

 да ли носилац програма из сопствених средстава сноси трошкове 
припремних радова, израде техничке документације, ангажовања стручног 
надзора, техничког пријема и укњижбе; 

 да ли се изградња, одржавање и опремање спортског објекта у оквирима 
јавно - приватног партнерства врши под условима и на начин утврђен 
законом којим је уређено јавно - приватно партнерство, и 

 да ли су уговором регулисана сва својинска и имовинска питања у вези 
изградње и одржавања спортског објекта, у складу са законом којим је 
уређена јавна својина и другим законима. 

  
3) - Члан 2. тачка 3. Одлуке - Организација спортских такмичења од посебног значаја за 

Град, на основу: 

 капацитета организатора за квалитетну организацију спортског такмичења; 

 позитиваног утицаја на развој и ширење гране спорта у којој се такмичење 
организује; 

 економске оправданости; 

 занимљивости за гледаоце и медијске преносе;  

 утицаја на развој и афирмацију вредности развоја спорта у Граду, и 

 постојања адекватног спортског објекта. 

4) - Члан 2. тачка 6. Одлуке - Физичко васпитање деце предшколског узраста и школски 
спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, 
градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.), на основу: 

 могућности квалитетне организације и реализације предшколских и 
школских спортских такмичења на безбедан начин, у гранама спорта које су 
утврђене пропозицијама надлежног спортског савеза и надлежног 
министарства у складу са Законом; 

 знања и вештина ангажованих спортских стручњака да реализују 
предшколска и школска спортска такмичења; 

 могућности учешћа на свим нивоима школских спортских такмичења у 
складу са календаром министарства надлежног за послове просвете и 
пропозицијама Савеза за школски спорт Србије, и  
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 постојања адекватног спортског објекта. 

5) - Члан 2. тачка 12. Одлуке - Едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и 
осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским 
активностима и делатностима, на основу: 

 знања и вештина ангажованих спортских стручњака и стручњака у спорту да 
организују и реализују програма; 

 доприноса прикупљању, евидентирању, обради и публиковању података о 
постигнутим спортским резултатима, значајним спортским догађајима и о 
спортским стручњацима у оквиру гране спорта на територији Града;  

 доприноса развоју и унапређењу организованости спортских организација у 
оквиру грана спорта на територији Града;  

 подизања квалитета организовања редовних такмичарских активности 
спортских организација у оквиру гране спорта; 

 могућности афирмације и подстицања стручног рада у спорту;  

 броја учесника који је обухваћен програмом, и 

 обухвата институција, спортских организација и удружења грађана. 

  
6) - Члан 2. тачка 13. Одлуке - Периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција 

релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта у 
Граду, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација, на основу: 

  - знања и вештина ангажованих спортских стручњака да организује и реализује програм;  
 броја учесника који је обухваћен програмом; 

 унапређења програма који омогућавају формирање базе података које 
омогућавају даља истраживања, и 

 доприноса прикупљању, евидентирању, обради и публиковању података.  

7) - Члан 2. тачка 14. Одлуке - Унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са 
територије Града и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и 
врхунских спортиста, на основу: 

 знања и вештина ангажованих спортских стручњака да организује и реализује 
програм;  

 доприноса развоју и унапређењу стручног рада спортских организација у 
оквиру грана спорта на територији Града;  

 стварања услова за свеукупни развој спорта у Граду, и 

 могућности афирмације и подстицања стручног рада у спорту. 

Члан 23. 

 У поступку оцене програма из члана 2. тачке 1), 2), 3), 6), 12), 13) и 14) Одлуке, врши се 
поред процена квалитета и финансијско вредновање. 
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 У поступку оцене програма из члана 2. тачке 5) и 8), као и програма из члана 2. тачке 1), 2), 
3), 6), 12), 13) и 14) Одлуке, Комисија може  предлог програма обележити  коментаром ,,Захтева 
додатне преговоре”, у ком случају Комисија установљава оквир за преговоре.  

Резултат преговора може бити позитиван и негативан.  

 Позитиван исход преговора не мора да значи аутоматско одобравање средстава. 

Члан 24. 

 По извршеној оцени приспелих програма из члана 2. тачке 5) и 8), као и програма из члана 
2. тачке 1), 2), 3), 6), 12), 13) и 14) Одлуке, Комисија сачињава предлог одобравања програма и 
доставља га Градском већу Града Ниша, које закључком предлаже Градоначелнику Града Ниша 
доношење решења о одобравању или неодобравању програма.  

Предлог из става 1. овог члана садржи преглед свих пристиглих програма из члана 2. тачке 
5) и 8) Одлуке, са оценом „предлаже се одобравање програма“ или оценом „не предлаже се 
одобравање програма“, као и листу остварених бодова по ближим, листу остварених бодова по 
посебним и листу остварених бодова по допунским критеријумима, као и преглед свих пристиглих 
програма из члана 2. тачке 1), 2), 3), 6), 12), 13) и 14) Одлуке, са оценом „предлаже се одобравање 
програма“ или оценом „не предлаже се одобравање програма“ са износом средстава за 
суфинансирање одобрених програма. 

3.2 Оцена посебних програма  

Члан 25. 

 На јавни позив за суфинансирање посебних програма из члана 2. тачке 4), 9) и 11) Одлуке, 
носилац програма може поднети само по један предлог програма за сваку од области прописаних 
Одлуком. 

Члан 26. 

  Посебни критеријуми на основу којих Комисија врши оцену програма из члана 2. тачке 4), 9) и 11) 
Одлуке, утврђују се, с обзиром на њихову специфичност, појединачно за сваку врсту програма и то: 

1) - Члан 2. тачка 4. Одлуке - Обезбеђење услова и организовање спортских кампова за 
спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима, на 
основу: 

 знања и вештина ангажованих спортских стручњака да организује и реализује 
програм;  

 усмерености ка повећању обухвата и квалитета рада са младим спортским 
талентима узраста до 20 година; 

 броја талентованих спортиста који је укључен у спортске активности, и 

 постојања адекватног спортског објекта. 

2) - Члан 2. тачка 9. Одлуке - Унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање 
адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и 
антидопинг образовање, на основу: 
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 знања и вештина ангажованих спортских стручњака и стручњака у спорту да 
организују и реализују програм; 

 броја учесника који је обухваћен програмом; 

 обухвата институција, спортских организација и удружења грађана; 

 утицаја програма на подизање нивоа свести о потреби унапређења заштите 
здравља спортиста, и 

 утицаја на повећање обухвата спортиста адекватним спортско здравственим 
образовањем. 

3) - Члан 2. тачка 11. Одлуке - Спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и 
недолично понашање, намештање спортских резултата и др.), на основу: 

 знања и вештина ангажованих спортских стручњака и стручњака у спорту да 
организују и реализују програм;  

 афирмације правих вредности у спорту; 

 утицаја програма на спречавање негативних појава у спорту и 

 обухвата институција, спортских организација и удружења грађана. 

Члан 27. 

 По извршеној оцени приспелих програма из члана 2. тачке 4), 9) и 11) Одлуке, Комисија 
сачињава предлог одобравања посебних програма и доставља га Градском већу Града Ниша, које 
закључком предлаже Градоначелнику Града Ниша доношење решења о одобравању или 
неодобравању програма.  

 Предлог из става 1. овог члана садржи преглед свих пристиглих програма из члана 2. тачке 
4), 9) и 11) Одлуке, са оценом „предлаже се одобравање програма“ или оценом „не предлаже се 
одобравање програма“ са износом средстава за суфинансирање одобрених програма. 

Члан 28. 

 Саставни део овог Правилника су: 

Прилог 1: 

Образац 1 Предлог годишњих програма спортских организација којима се остварују 
потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу, који предлажe 
територијални спортски савез; 

Образац 2 Предлог годишњих програма спортских организација којима се остварују 
потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу - учешће спортских 
организација са територије Града у европским клупским такмичењима; 

Образац 3 Предлог годишњих програма спортских организација којима се остварују 
потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу, кроз изградњу, 
одржавање и опремање спортских објеката на територији Града, а посебно 
јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и 
школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита; 
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Образац 4 Предлог годишњих програма спортских организација којима се остварују 
потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу, у виду 
организовања спортских такмичења од посебног значаја за Град; 

Образац 5 Предлог посебних програма којим се остварују потребе и интереси грађана у 
области спорта у Граду Нишу;  

Образац 6 Предлог посебног програма којим се остварују потребе и интереси грађана у 
области спорта у Граду Нишу кроз организовање спортских кампова за 
спортски развој талентованих спортиста; 

 Образац 7 Предлог кандидата за доделу стипендија талентованим спортистима. 

Прилог 2: 

 Табела вредновања програма којим се остварују потребе и интереси грађана 
у области спорта у Граду Нишу; 

 Потврда гранског националног савеза; 
 Потврда гранског националног савеза за стипендије;  
 Изјава о партнерству. 

Прилог 3: 

Образац 8 Завршни извештај о реализацији програма; 

Образац 9 Завршни извештај о реализацији програма изградње, одржавања и 
опремања спортских објеката на територији Града, а посебно јавних 
спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских 
спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита; 

Образац 10 Завршни извештај о реализацији програма кампа 

Образац 11 Периодични извештај о реализацији програма.  

Прилог 4:____________________________________________________________________ 

Образац 12 Евалуација предложеног програма.   

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ ТЕРМИНА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

Члан 29. 

 У складу са чланом 46. Одлуке, као вид помоћи спортским организацијама, Управа 
одобрава термине за коришћење спортских објеката који су у власништву Града, без накнаде, по 
захтеву спортских организација за одржавање спортских приредби, у које спадају спортске 
манифестације и такмичарске активности, као и за тренажне активности, при чему приоритет 
имају: 

 спортске приредбе републичког или међународног ранга у односу на 
спортске приредбе нижег ранга;  

 спортске приредбе од значаја за Град у односу на остале спортске приредбе, 
осим приредби републичког или међународног ранга; 
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 спортске манифестације у односу на спортска такмичења, осим уколико су 
она републичког или међународног ранга; 

 спортска такмичења у односу на тренажне активности спортских 
организација; 

 олимпијске у односу на неолимпијске гране спорта; 

 спортске активности старијих узрасних категорија у односу на млађе узрасне 
категорије спортиста. 

 

                        IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 30. 

На овај правилник сагласност даје Градоначелник Града Ниша, на предлог Градског већа. 

Члан 31. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о поступку одобравања 
програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу 
(„Службени лист Града Ниша“ број 130/2016). 

Члан 32. 

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Града Ниша". 

 

Број: 1570 /2018-19 

Дана: 17 .09.2018. године  

                     СЕКРЕТАР 

 

                  Саша Шагрић 
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О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник Републике Србије", број 10/2016), којим је прописано да „Јединица локалне 
самоуправе преко надлежних органа уређује ближе услове, критеријуме и начин и поступак 
доделе средстава из буџета јединице локалне самоуправе, односно одобрење програма за 
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе и 
начин јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање, одобреним 
програмима и реализацији одобрених програма.“ 

 
Чланом  10. став 1. Одлуке о Градској управи Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 

број 143/2016, 57/2017 и  138/2017), прописано је да организационе јединице извршавају законе и 
друге опште акте тако што, између осталог, доносе, односно предлажу доношење прописа.  

 
Цитираном одлуком, чланом 53. став 1. и став 2. прописано је да секретаријати доносе 

правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке, а да се правилником разрађују поједине 
одредбе прописа Града или уређују одређена права запослених из радних односа.  

 
Чланом 54. став 1. исте одлуке прописано је да секретаријати могу доносити прописе само 

ако су на то изричито овлашћени законом или прописом Скупштине Града. 
 
Скупштина Града Ниша је донела Одлуку о остваривању потреба и интереса грађана у 

области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“ број 83/2012, 67/2013 и 115/2016), 
којом је, чланом 4. став 2. и 3. прописано да се правилником о поступку одобравања програма 
којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу, који доноси управa 
надлежна за послове спорта, детаљније разрађују ближа мерила, критеријуми и начин 
одобравања програма и доделе средстава; изглед и садржина предлога програма и 
документације која се уз предлог подноси; садржина и изглед извештаја о реализацији и контроли 
реализације одобрених програма и друга питања којима се ближе уређује поступак одобравања 
програма и доделе средстава из буџета Града. 
   
             Такође је прописано да на Правилник сагласност даје Градоначелник на предлог Градског 
већа Града Ниша. 

 
Овим Правилником врши се пре свега усаглашавање са поменутом Одлуком о Градској 

управи Града Ниша. Наиме, цитираном Одлуком образована је јединствена Градска управа Града 
Ниша коју чине секретаријати и службе као организационе јединице, па су у овом Правилнику 
извршене терминолошке измене назива организационе јединице, тј. уместо надлежне управе 
сада је наведен надлежни секретаријат. 
             

 Најважније измене извршене су на основу иницијативе  Комисије за оцену програма у 
области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду. коју је 
Решењем именовао Градоначелник Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 122/2016). У 
складу са чланом 12. став 1. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у 
Граду Нишу, Градоначелник је чланове, поред представника из реда запослених у Управи, 
именовао из реда територијалног спортског савеза, истакнутих спортских стручњака или лица која  
су  се истакла  радом у области спорта. 

 
  Чланом  3. став 1.  Пословника о раду Kомисије за оцену програма у области спорта којима 
се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду, број 20-2001/2012-12 од 
27.12.2012. године и број 46-2/2017-19 од 24.01.2017. године, ближе је прописана надлежност 
Комисије. Тако је, поред најважније надлежности прописане чланом 12. став 1. Одлуке о 
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остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Ниш, између осталог, алинејом 
7 прописано да иницира измену важећих градских прописа у области спорта. 
 
 На основу овог овлашћења, Kомисија за оцену програма у области спорта којима се 
остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду је иницијативу упутила 
Секретаријату  и члану Градског већа Града Ниша задуженом за област спорта, који су је позитивно 
оценили, јер је Комисија најпозванија да предложи измене на основу уочених спорних ситуација у 
својој дугогодишњој пракси и која примењује у свом раду овај Правилник. Наиме, на основу 
ближих, посебних и додатних критеријума прописаних Правилником Комисија врши бодовање и 
на крају оцене програма предлаже да се конкретан програм спортске организације одобри и 
суфинансира средствима из буџета Града, или да се исти не одобри. 
 
            Комисија је предложила да се у односу на важећи Правилник смањи број бодова који 
спортска организација може да оствари по основу  критеријума „Статус спорта на националном и 
међународном плану“ и критеријума „Традиција спортске организације у Граду“, а да се повећа 
број бодова по основу критеријума „Постигнути резултати“, али тако да се максималан број 
бодова по свих шест критеријума не мења, односно за  олимпијске спортове износи 100 а код 
неолимпијских спортова 75 бодова (члану 8. Правилника).  
 

 У члану 9. Правилника  за критеријум „Статус спорта на националном и међународном 
плану“ за клубове из спортских грана категорисаних од I до V категорије по националној 
категоризацији спортова предложен је у табели распон од 8 до 1. бода за спортска удружења из 
групе олимпијских спортова уместо  распона од 10 до 2 бода по важећем Правилнику, а из групе 
неолимпијских спортова уместо  распона од 5 до 1. бода по важећем Правилнику предложен је 
распон од 4 до 1 бода за  IV и V категорију спортова. 

 
У члану 10. Правилника  за критеријум „Традиција спортске организације у Граду“ уместо  

распона од 10 до 2 бода по важећем Правилнику, предвиђен је  у табели распон од 8 до 1. бода. 
 

  Смањење бодова по наведеним критеријумима омогућило је повећање бодова по основу 
критеријума „Постигнути резултати“. Тако по овом критеријуму,  у складу са чланом 12. 
Правилника, бодују се програми у укупном збиру за олимпијске спортове максимално са 59 
бодова уместо досадашњих 55 бодова, а за неолимпијске спортове максимално са 38 бодова 
уместо досадашњих 38 бодова. Ово је разрађено кроз четири табеле, односно посебно за екипне 
олимпијске спортове, појединачне олимпијске спортове, екипне неолимпијске спортове и 
појединачне олимпијске спортове. 
 

`Новина код бодовања по овом критеријуму  је и у томе што табеле, осим код екипнних 
неолимпијских спортова, и за категорију сениора и за категорију јуниора, имају четири колоне, 
уместо досадашњих 3 колона. Тако се сада резултати спортских организација различито бодују у 
зависности да ли су, код екипних спортова, освајачи I места или освајачи купа, или су остварили 
резултат у 1/3 табеле, 2/3 табеле или 3/3 табеле. Код појединачних  спортова су такође 
предвиђене разлике у бодовању у зависности од тога да  ли су освајачи I места 4 медаље од тога 1. 
златна, или су остварили резултат у 1/3 табеле 3 медаље од тога  1. златна, 2/3 табеле 4 медаље 
без златних, или 3/3 табеле, 3 медаље без златних. 

 
Разлог за  промену Правилника у овом сегменту је очигледан. Наиме, оваквим системом 

оцењивања повољније би били сагледавани клубови који својим добрим резултатима заиста 
доприносе развоју и побољшању спорта на територији нашег Града и угледу Града на националној 
и међународној сцени. Такође, оцењивањем по овакво конципираним критеријумима, потстакле 
би се и остале спортске организације на постизање бољих резултата, а мање ослањање на стару 
славу. 
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Код појединачних спортова такође су предвиђене измене у бодовању, тј. смањен је број 
потребних екипа код екипних такмичења тако што ће се бодовати екипни пласман  уколико су 
остварени резултати са екипног такмичења или лиге предвиђених прописима националног 
гранског савеза, и уколико је такмичење одржано у конкуренцији минимално 8 екипа тог нивоа, 
сениорске или јуниорске категорије. 

 
Осим тога, пропис да ће се признати остварени резултати у појединачним спортовима само 

ако у дисциплини и категорији, у такмичењу учествује 6 и више спортиста сада је прецизније 
одређен, односно да ти такмичари морају бити из 3 клуба, а све у намери да се оцене резултати у 
стварној конкуренцији.  Овај пропис има изузетак у  групним дисциплинама (штафета, тимске трке 
и сл.) код којих ће се остварени резултати признати само ако на такмичењу учествује 4 и више 
тима  из 3 клуба. 

 
  Измена у  члану 14. којим је прописано бодовање по критеријуму "Број ангажованих 
спортских стручњака са адекватним образовањем“ није претрпео измене у погледу броја могућих 
бодова, већ је прецизирано чиме спортске организације доказују ангажовање тренера и њихово 
адекватно образовање. Наиме, прописано је да се под адекватним образовањем спортског 
стручњака подразумева образовање предвиђено Законом и другим прописима, о чему спортска 
организација приликом аплицирања прилаже важећу дозволу за рад издату од републичког 
гранског савеза, односно тренерску лиценцу и да о његовом ангажовању спортска организација 
приликом аплицирања прилаже као доказ адекватан уговор. 
 

Секретаријат за омладину и спорт сматра да би са овако формулисаним критеријумима 
оцењивање програма спортских организација од стране Комисије било транспарентније, 
правичније,  објективније и засновано на законски релевантним актима. 

 
У складу са наведеним, Секретаријат за омладину и спорт је донео Правилник о поступку 

одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду 
Нишу, којим је ближе уређена ова област уз уважавање специфичности у области спорта у Граду 
Нишу и постојећег стања. 

 
 Правилником је прописано да ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном листу Града Ниша“ због кратког временског рока за спровођење поступка у складу са 
Правилником у текућој години 

 

                             СЕКРЕТАР 

 

                                                                                                  Саша Шагрић 
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