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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

  

ОПШТИНСКО ВЕЋE ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници од 10.07.2017. године, на основу чл. 138. 

Закона о спорту („Сл. гласник РС“ бр. 10/ 2016), чл. 22. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“ бр. 95/ 08 и 

„Сл. гласник општине Кнић“, бр. 3/ 16) и чл. 29. и чл. 30. став 3. Пословника о раду Општинског већа општине 

Кнић ("Сл. гласник општине Кнић", бр. 1/ 09 и 9 /16)  донело је: 

 

  
П Р А В И Л Н И К 

 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ 

ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ КНИЋ 

 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 2/ 17), мења се члан 21. тако да 

гласи: 

 

„Годишњи програм се извршава према следећој динамици: 

 

- Председник општине, у складу са пројекцијом буџета за наредну годину, објављује јавно 

обавештење о покретању поступка за финансирање годишњих програма и финансирање посебних 

програма, по областима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона. 

- „31. јул  - организације у области спорта достављају своје предлоге годишњих програма 

Општинској управи општине Кнић, на прописаном обрасцу. 

- 15. август – Председник општине образује стручну комисију за одобрење годишњих и посебних 

програма и јавно објављује њен састав. 

- 25. август – Стручна комисија анализира и оцењује поднете предлоге годишњих и посебних 

програма и подноси предлог Општинском већу општине Кнић. 

- 1. децембар – Општинско веће утврђује прелиминарни, обједињени предлог годишњих и посебних 

програма задовољавања потреба и интереса грађана у општини Кнић, за наредну буџетску годину, 

на основу предлога Стручне комисије. 

- 25. децембар – Општинско веће ревидира прелиминарни обједињени предлог годишњих програма 

и  усклађује га са средствима утврђеним у буџету општине Кнић за наредну годину, на предлог 

председника општине. 

- 30. децембар – Општинско веће одлучује (доноси Решење) о одобравању програма и обавештава 

носиоце програма о висини одобрених средстава по годишњим програмима; 

- 31. јануар – Председник општине закључује уговор о реализовању програма. 

 

Уколико нека од организација у области спорта не достави Општинској управи општине Кнић свој предлог 

програма до 31. јула, оставиће им се у оправданим случајевима накнадни рок до 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. 

 

Јавни позиви и јавна обавештења, у смислу овог правилника, објављују се на интернет сајту општине Кнић. 

У јавном позиву за достављање посебних програма наводе се битни услови и критеријуми које треба да 

испуне предложени програми, а посебно: предмет јавног позива, крајњи рок до кога морају бити употребљена 

добијена средства, рок до кога морају бити поднети предлози програма, датум обавештавања носиоца програма 

о одобреним програмима, место, време и лице код кога се може добити документација у вези с јавним позивом. 
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Број посебних програма који могу бити поднети по јавном позиву и који могу бити одобрени може 

бити у јавном позиву одређен на следећи начин: 1) дозвољава се подношење само једног предлога програма од 

стране једног носиоца програма; 2) дозвољава се достава више предлога програма истог носиоца програма, али 

се одобрава само један; 3) дозвољава се достављање више предлога програма истог носиоца програма и више 

може бити одобрено, али се ово условљава тиме да иста лица не могу бити ангажована на овим програмима 

(различити програмски тимови) ; 4) дозвољава се да организација може бити партнер у већем броју програма, 

под условом да има капацитет да учествује у тим програмима. 

Општинско веће може да утврди у јавном позиву за достављање предлога посебних програма 

пројектне, односно програмске задатке за подношење програма. 

Одлуком Општинског већа могу бити одређени и максимално дозвољени износи по програму за 

поједине области општег интереса у области спорта. Уколико је таква одлука донета, максимално дозвољени 

износ се наводи у јавном позиву и јавном обавештењу. 

Одлука Општинског већа из става 8. овог члана објављује се на сајту општине Кнић пре почетка 

предлагања програма. 

Комисија за одобравање годишњих и посебних програма може да од предлагача програма, за предлоге 

програма код којих постоји потреба за додатним информацијама или појашњењима или кориговањима, пре 

достављања предлога општини Кнић, тражи додатно објашњење или кориговање програма од подносиоца 

програма. 

Општинско веће може утврдити оквирни горњи износ који се може одобрити из буџета општине Кнић, 

организацијама у области спорта за реализацију појединих годишњих програма из члана 137. став 1. Закона, тај 

износ поделити бројем бодова који имају све организације у области спорта које су поднеле предлоге 

годишњих програма из исте области потреба и интереса грађана у области спорта, и тако утврдити новчану 

вредност појединачног бода за текућу годину.  

У случају из става 11. овог члана, одређење новчане вредности појединачног бода представља само 

оквирни критеријум за доделу средстава за реализацију програма одређеног носиоца програма, а да ли ће се и у 

ком обиму ће се одобрити средства, искључиво зависи од квалитета програма и испуњености критеријума 

утврђених Законом и овим Правилником. 

 

Члан 2. 

 
Остале одредбе овог Правилника остају непромењене. 

 

Члан 3. 

 

Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 

 

 

Број: 110 - 1126/ 2017 - 05                                                                             

У Книћу, 10.07.2017. године                                                                      

  

ПРЕДСЕДНИК 

Зоран Ђоровић, с.р. 
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