
На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број 88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(“Службени лист Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 
Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени 
лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 07.05.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог одлуке о финансирању активности у области 
спорта у Граду Нишу. 

 
II Предлог одлуке о финансирању активности у области спорта у Граду 

Нишу  доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у 
дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређују се Звездан Миленковић, помоћник начелника Управе за 
образовање, културу, омладину и спорт и Срђан Васковић, члан Градског већа 
Града Ниша. 
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      На основу члана 77. Закона о спорту ("Службени гласник Републике Србије", 
број 52/96 и 101/2005) и члана  37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", 
број 88/2008),  
 Скупштина Града Ниша, на  седници од  _________године, донела је  
 
 
 

О Д Л У К У 
О ФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ У  
ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ НИШУ  

 
 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
 
 Овом одлуком уређују се начин финансирања активности у области спорта у 
Граду Нишу (у даљем тексту: Граду),  начин финансирања програма редовних и 
посебних активности спортских организација са територије Града и одржавање 
спортских приредби од значаја за Град,  коришћење спортских објеката и простора 
намењених за спортске активности, чиме се задовољавају потребе грађана у области 
спорта, као и друга питања у области спорта. 

 
Члан 2 

 
 Средства за  финансирање активности  у области спорта обезбеђују се у буџету 
Града и као дотације додељују спортским организацијама у складу са законом и овом 
одлуком. 
 Спортске организације остварују приходе и из донација, спонзорстава, 
сопствених прихода и других извора у складу са законом. 
 
 
 

II  АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ  СПОРТА 
 

 
Члан 3 

  
 Дотације, из  члана 2  ове одлуке користиће се, у складу са одредбама ове 
одлуке, за реализацију програма: 
            
         1. редовних  тренажних и такмичарских активности спортских организација (у 
даљем тексту:  редовне активности);  
         2. посебних активности спортских организација (у даљем тексту: посебне 
активности);   
         3. организације и одржавања спортских приредби (такмичења и манифестација)  
од значаја за Град. 



 
 

1.   ПРОГРАМИ РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 4 
 
 Право на дотацију спортска организација може да оствари на основу програма 
редовних активности,  уколико: 
 - је регистрована код надлежног органа; 
 - има седиште на територији Града Ниша; 
 - учествује у  редовном систему такмичења у оквиру гране спорта у складу са   
спортским правилима; 
 - ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене 
квалификације за рад у спорту и 
 - има обезбеђен простор за реализацију  програма редовних активности. 
 
                                                     Члан 5 
 
 Право на годишње финасирање програма редовних активности могу да стекну 
оне спортске организације  које остварe 50 и више поена у складу са Правилником о 
критеријумима и мерилима за категоризацију и оцену програма спортских организација 
на територији Града Ниша, који доноси управа надлежна за област спорта (у даљем 
тексту: надлежна управа) уз сагласност Градоначелника.  
 Право на повремено финасирање програма редовних активности могу да стекну 
и спортске организације, које у складу са Правилником из става 1 овог члана  остваре 
мање од 50 поена.  
 

2. ПРОГРАМИ ПОСЕБНИХ АКТИВНОСТИ  
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
                                                      Члан 6 
 
 Право на дотацију може да оствари спортска организација  на основу програма 
посебних активности, уколико:  
 -је регистрована код надлежног органа;  
 -има седиште на територији Града; 
 -ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене 
квалификације за рад у спорту и 
 -има обезбеђен простор за реализацију  програма посебних активности. 
   
                                                                 Члан 7 
 
           Дотација  се додељује за  реализацију  следећих програма  посебних активности :
  
 -школска спортска такмичења; 
 -рад са младим спортским талентима; 
 -спортске активности деце и омладине; 
 -спортска сарадња са спортским организацијама градова са којима је  Град 
успоставио сарадњу ; 
 -спортске и рекреативне активности особа са инвалидитетом; 



 -рекреативни спорт и 
 - активности Спортског савеза Града Ниша. 

 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ  СПОРТСКИХ 
ПРИРЕДБИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД 

 
 

Члан 8 
 
 Право на дотацију за организацију и одржавање спортских приредби од значаја 
за Град има спортска организација уколико: 
 - је регистрована код надлежног органа; 
 - има седиште на територији Града и 
  -има обезбеђен простор за организацију спортске приредбе. 
 

Члан 9 
 
 Спортска организација са седиштем на територији  Града, којој је   национални 
струковни савез поверио техничку организацију званичне републичке и међународне 
спортске приредбе, може да оствари право на дотацију за њену организацију уколико је 
Град прихватио покровитељство и дао гаранције надлежној спортској федерацији да ће 
испунити све потребне услове за одржавање такмичења.  
   
  
 
 

III  ПОСТУПАК ОДОБРАВАЊА ДОТАЦИЈА ЗА РЕДОВНЕ 
 И ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ 

 ПРИРЕДБИ  ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД 
 
 
 

1. ПОСТУПАК ОДОБРАВАЊА ДОТАЦИЈА ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
 
 

Члан 10 
 
 Финансирање програма редовних и посебних активности врши се путем јавног 
конкурса који расписује Комисија за оцену програма у области спорта (у даљем тексту 
:Комисија)  у текућој години за наредну годину. 
 

Члан  11 
 
 Комисију образује Градоначелник  из реда  спортских стручњака или лица која  
су  се истакла  радом у области спорта . 
 Комисија има председника и 6 чланова. 
 Решењем о образовању Комисије одређује се ближе њен делокруг рада,  мандат 
и председник. 



 Рад чланова Комисије је волонтерски. 
 
 
 

Члан 12 
 
 Јавни конкурс објављује се у штампаним медијима и на сајту Града. 
 Јавни конкурс садржи: услове које, у складу са овом Одлуком, треба да 
испуњавају спортске организације, документацију коју подносе учесници конкурса, 
орган преко кога се пријава подноси, рок за подношење програма и друге 
документације, као и начин објављивања резултата конкурса. 
 

Члан 13 
 
 Учесник конкурса доставља: програм са јасно конципираним карактеристикама, 
циљем и временом одржавања спортске приредбе, податке о датуму оснивања спортске 
организације,  постигнутим резултатима у претходној такмичарској сезони, рангом у 
којем се такмичила у претходној такмичарској сезони , бројем спортских екипа које  се 
такмиче у редовном систему такмичења надлежног гранског савеза, бројем 
ангажованих спортских стручњака и другим битним елементима од значаја за 
одлучивање. Саставни део програма је и финансијски план са могућим изворима 
финансирања програма. 

Члан 14 
 
 Оцена  програма редовних и посебних активности који су учествовали на јавном 
конкурсу (у даљем тексту:програма), врши се након извршене категоризације 
спортских организација коју врши  надлежна управа на основу Правилника из члана 5 
ове одлуке. 
 Осим категоризације из става 1 овог члана, Комисија ће приликом оцене 
програма узети у обзир и следеће посебне критеријуме: 
 - број неопходних такмичења које прописује надлежни грански савез; 
 -обавезан број такмичара који учествују у такмичењима према пропозицијама 
надлежног гранског савеза и 
 - висину средства за набавку неопходне спортске опреме која се користи за 
такмичења у одређеној спортској грани. 
  

Члан 15 
 
 Након оцене програма, Комисија утврђује предлог Програма финансирања 
потреба у области спорта  са предлогом листе бодовања спортских организација на 
основу које ће се финансирати изабрани програми и доставља га Градском већу Града 
Ниша које по разматрању Програма предлаже Градоначелнику доношење Програма. 
 Надлежна управа, као директни корисник буџета Града,  у обавези је да својим 
финансијским планом расподеле буџетских средстава за текућу годину планира 
средства у складу са одлуком Градоначелника из става 1 овог члана. 

 
Члан 16 

 
 Уговор о међусобним правима и обавезама са учесником конкурса, чији је 
програм изабран на конкурсу, закључује Градоначелник или лице које он овласти. 



 Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије и послове 
праћења реализације уговора обавља  надлежна управа. 
 

2. ПОСТУПАК ОДОБРАВАЊА ДОТАЦИЈА БЕЗ  
РАСПИСИВАЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА 

 
Члан 17 

  
 Без расписивања јавног конкурса спортска организација може  да оствари право 
на дотацију за реализацију програма редовних, односно посебних активности уколико  
применом Правилника из члана 5. ове Одлуке оствари мање од 50 поена,  као и 
спортска организација чији програм из објективних разлога није могао да буде 
планиран благовремено, и то на основу: 
 - остварених спортских резултата који су од изузетног значаја за развој, 
унапређење и афирмацију спорта у Граду;  
 - учешћа у квалификацијама и вишим нивоима значајних званичних спортских 
такмичења и 
 - других  непланираних активности чијом реализацијом се доприноси развоју, 
унапређењу и афирмацији спорта у Граду.  
 

Члан 18 
  
 Спортска организација подноси надлежној управи образложен захтев са 
веродостојном документацијом за доделу дотација из члана 17 ове Одлуке. 
 Надлежна управа разматра поднети захтев и ако га оцени оправданим предлаже 
Градоначелнику доношење решења о финансирању програма или делова програма 
спортске организације.  
 Међусобна права и обавезе између спортске организације, чији је програм  
одобрен актом Градоначелника из става 2 овог члана,  уређују се уговором о додели 
дотације за реализацију програма који закључује Градоначелник или лице које он 
овласти и овлашћено лице спортске организације . 
 Послове праћења реализације уговора из става 3 овог члана обавља надлежна 
управа.   
 

3. ПОСТУПАК ОДОБРАВАЊА ДОТАЦИЈЕ ЗА  
     ОРГАНИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ПРИРЕДБИ 

 
Члан 19 

 
 Спортске организације које организују и реализују спортске приредбе (у даљем 
тексту: организатор приредбе) су у обавези да до 15. августа текуће године за  наредну 
годину поднесу пријаву за организовање спортске приредбе надлежној управи. 

Члан 20 
 
 Пријава за организацију спортских приредби  садржи: 
 
 -назив спортске приредбе; 
 -назив и седиште организатора приредбе; 
 -доказ о упису у регистар код надлежног органа; 
 -кратак опис активности на реализацији спортске приредбе; 
 -место, време и начин реализације спортске приредбе; 



 -финансијски план спортске приредбе и  
 -другу одговарајућу документацију односно податке од значаја за   
 реализацију спортске приредбе.  
  
 Надлежна управа разматра достављене програме спортских приредби  и на 
основу њиховог значаја доноси Програм спортских приредби од значаја за Град уз 
сагласност Градоначелника. 
 Програм спортских приредби  од значаја за Град  садржи назив организатора 
приредбе, време и место одржавања спортске приредбе и планирани износ дотација из 
буџета Града.  

 
Члан 21 

 
 Дотације  могу да се доделе и организатору приредбе  која није предвиђена 
Програмом спортских приредби од значаја за Град, на основу решења које доноси 
Градоначелник на предлог надлежне управе  
 Организатор приредбе из става 1 овог члана дужан је да захтев и програм  
спортске приредбе достави надлежној управи најкасније 15 дана пре њеног одржавања .  

Члан 22 
  
 Спортска организација са седиштем на територији  Града, којој је   национални 
струковни савез поверио техничку организацију званичне републичке и међународне 
спортске приредбе подноси надлежној управи захтев за доделу дотација са програмом 
спортске приредбе и финансијским планом најкасније 15 дана пре њеног одржавања. 
 Градоначелник решењем утврђује износ дотације за реализацију спортске 
приредбе из става 1 овог члана.  
 

Члан 23 
  
 Међусобна права и обавезе између Града и организатора приредби, уређују се 
уговором о додели дотације за реализацију спортске приредбе, који закључују 
Градоначелник, или лице које он овласти и овлашћено лице  организатора приредбе. 
 Послове праћења реализације уговора из става 1 овог члана обавља надлежна 
управа.   
 
 

IV  КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 24 
 
 Спортске организације са седиштем у Нишу и грађани могу да користе спортске 
објекте и просторе намењене за спорт и физичку културу, поверене на управљање 
Установи за физичку културу Спортски центар "Чаир" Ниш, као индиректном 
кориснику буџета Града. 
 Спортске објекте из става 1 овог члана спортске организације могу користити 
без накнаде, што представља још један вид дотације и помоћи спортским 
организацијама, а у складу са распоредом коришћења  спортских објеката који 
сачињава надлежна управа. 



 Спортске објекте из става 1. овог члана други субјекти могу  користити уз 
накнаду или без накнаде у складу са распоредом коришћења који сачињава надлежна 
управа.  
 
 

V   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25 
  
 Дотације за финансирање активности у области спорта у складу са овом 
Одлуком додељиваће се почев од 1.9.2010. године. 
 

Члан 26 
 

 Организатори приредби су у обавези да поднесу пријаве за финансирање 
спортских приредби из члана 8 и 9 ове одлуке, које ће се реализовати у периоду од 1.9 - 
31.12.2010. године, најкасније до 31.7.2010. године. 
 

Члан 27 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Града Ниша". 
  
 
 
 Број:  
 У Нишу,              2010. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
                Председник 
 
         Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


