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На основу члана  138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, бр. 10/16),  члана 1, а у 
вези члана 40. Правилника о одобравању и финан-
сирању програма којима се остварује општи инте-
рес у области спорта („Службени гласник РС”, бр. 
64/16 и 18/20), члана 82. Статута Града Пожаревца 
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 
12/18 - исправка и 10/19) и члана 26. став 7. Послов-
ника о раду Градског већа Града Пожаревца („Служ-
бени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 
и 3/17), Градско веће Града Пожаревца, на седници 
одржаној 27. децембра 2021. године, донело је

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ПРАВИЛНИКА

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА И 
ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА 
СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ  ИНТЕРЕС У 

ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

 Члан 1.
У Правилнику о одобравању средстава и финан-

сирању програма којима се остварује општи  инте-
рес у области спорта на подручју Града Пожаревца 
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17 и 
26/20), у члану 5. речи:“ и Програмом развоја спор-
та Града Пожаревца 2017-2021.година“, бришу се.

Члан 2.
У члану 15. став 2. после речи: „ посебних про-
грама“, додају се речи:“образац  - Завршни из-
вештај о реализацији програма,“.

Члан 3.
У члану 29. после става 1. додаје се став 2. који 

гласи:
„Носиоци одобрених годишњих и посебних про-

грама комплетан  извештај о реализацији  програма 
са пратећом документацијом из става 1. овог члана 
достављају Комисији за спорт, преко Спортског са-
веза Града Пожаревца.“
Ст. 2. и 3. постају 3.и 4.

Члан 4.

У члану 35. став 1. тачка 2), број: „15%“ се за-
мењује бројем: „10%“.

Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Пожаревца“.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Правилника о до-

пунама Правилника о одобравању средстава и фи-
нансирању програма којима се остварује општи  
интерес у области спорта на подручју Града По-
жаревца, садржан је у члану 138. став 2. Закона о 
спорту („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
10/16) члану 1, а у вези члана 40. Правилника о одо-
бравању и финансирању програма којима се оства-
рује општи интерес у области спорта („Службени 
гласник РС”, број 64/16 и 18/20), члану 82. Статута 
Града Пожаревца (,,Службени гласник Града Пожа-
ревца“, бр. 10/18, 12/18 - исправка и 10/19) и члану 
26. став 7. Пословника о раду Градског већа Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17).

Чланом 138. став 2. Закона о спорту прописано је 
да јединица локалне самоуправе преко надлежних 
органа уређује ближе услове, критеријуме и начин 
и поступак доделе средстава из буџета јединице ло-
калне самоуправе, односно одобрење програма за 
задовољавање потреба грађана у области спорта на 
територији јединице локалне самоуправе и начин 
јавног објављивања података о предложеним про-
грамима за финансирање, одобреним програмима и 
реализацији одобрених програма.

Чланом 1. Правилника о одобравању и финан-
сирању програма којима се остварује општи инте-
рес у области спорта прописани су критеријуми и 
начин одобравања програма, односно 

пројекта којима се остварује општи интерес у об-
ласти спорта и доделе средстава, изглед и садржина 
предлога програма, односно пројекта и документа-
ције која се уз предлог подноси, садржина и изглед 
извештаја о реализацији програма и начин и посту-
пак контроле реализације одобрених програма и 
начин и поступак контроле реализације одобрених 
програма, односно пројекта.

Чланом 40. Правилника о одобравању и финан-
сирању програма којима се остварује општи инте-
рес у области спорта прописано је  да се измене у 
погледу одобрених средстава за реализацију про-
грама, могу извршити ако се:

1. не угрожава основни циљ програма;
2.  средства компезују у оквиру одређене врсте 
трошка, као и између различитих врста трош-
кова, обраћајући пажњу на то да варијација не 
сме да прелази 10% од првобитно одобрене 
суме новца у оквиру сваке врсте трошка.

У случајевима из става 1. овог члана, носилац 
програма може да током реализације програма из-
врши измену финанасијског плана програма и да о 
томе извести Министарство.“

Разлог за доношење измене и допуна Правилни-
ка састоји се у потреби усаглашавања Правилника 
Града Пожаревца са Правилником о одобравању и 
финансирању програма којима се остварује општи 
интерес у области спорта Републике Србије и ус-
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постављању процедуре достављања завршног из-
вештаја о реализацији годишњих односно посебних 
програма.. Сходно наведном, Градско веће Града 
Пожаревца, донело је Правилник о изменама и до-
пуни Правилника о  одобравању средстава и финан-
сирању програма којима се остварује општи  инте-
рес у области спорта на подручју Града Пожаревца, 
као у диспозитиву.

Процена финансијских средстава потребних за 
спровођење правилника

Процењујући финансијске ефекте правилника на 
буџет Града Пожаревца утврђено је да  доношење 
овог правилника не изискује средства из буџета 
Града Пожаревца.    

У Пожаревцу, 27. децембра 2021. године
Број 09-06-203/2021-2

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инжењер технологије, с.р.

_____________________________________



Страна 4 – Број 16         СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА          27. децембар 2021.

Издавач: Одељење за послове органа Града и информационе технологије 
Градске управе Града Пожаревца  

редакција: Одељење за послове органа Града и информационе технологије 
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