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На основу  члана 138. став 2. Закона о спорту 
(Службени гласник РС, број 24/2011 и 99/2011 и 
др. закон), члана  44 и 107. став 2. Статута града 
Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“, 
број 26/13 пречишћен текст и  37/13, 11/14, 20/14 
и 28/14), Градоначелник града Зрењанина, дана 
8. децембра 2015. године, донео је 
 
ПРАВИЛНИК О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И 
ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА  

У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником уређује се начин и 
поступак расподеле средстава за програмске 
активности и пројекте удружењима, друштвима 
и савезима у области спорта са седиштем у граду 
Зрењанину (корисници средстава). 
 

Члан 2. 
 

Право на расподелу средстава из члана 1. 
овог Правилника имају корисници средстава 
који су регистровани у Агенцији за привредне 
регистре, с тим да све програме и пројекте  
реализују на територији града Зрењанина или 
ван територије града Зрењанина, а да својим 
активностима представљају Град. 
 

Члан 3. 
 

Висина средстава за програмске 
активности и пројекте корисника средстава 
утврђује се Одлуком о буџету града Зрењанина и 
финансијским плановима за извршавање буџета 
за текућу годину. 

 
Члан 4. 

 
Средства за програмске активности и 

пројекте корисницима средстава распоређују се 
на основу решења Градоначелника. 
 

Члан 5. 
 

Средства за програмске активности и 
пројекте распоређују се корисницима средстава 
у складу са Решењем о категоризацији 
спортских организација на територији града 
Зрењанина ( „Службени лист града Зрењанина“, 
број 2/2011). 

 
Члан 6. 

 
Средства за програмске активности и 

пројекте корисницима средстава распоређују се 
путем Конкурса за расподелу средстава за 
програмске активности и пројекте из области 
спорта ( у даљем тексту: Конкурс). 

Конкурс се објављује у недељном листу 
„Зрењанин“ и званичној интернет презентацији 
града Зрењанина. 

 
Члан 7. 

 
Конкурс  расписује Градоначелник, а 

поступак Конкурса спроводи Радна група за 
припрему предлога аката из области спорта и за 
праћење спортских активности на територији 
града Зрењанина ( у даљем тексту: Радна група).  

Радну групу именује  Градоначелник 
посебним решењем. 

Радна група има координатора Радне 
групе, заменика координатора радне групе и 
четири члана радне групе. 

 
Члан 8. 

 
Пријава на Конкурс врши се на апликационом листу 
који садржи: 
 

• Назив подносиоца програмске 
активности и пројекта, 
• Адресу подносиоца програмске 
активности и пројекта, 
• Доказ о регистрацији спорске 
организације (Регистар удружења, друштва и 
савези у области спорта.) 
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• Име и презиме контакт особе подносиоца 
програмске активности и пројеката, 
• Опис програмске активности и пројектa 
са потребним средствима за њихову 
реализацију, 
• Време потребно за реализацију 
програмске активности и пројекта, 
• Структуру извора финансирања 
програмске активности и пројекта, 
• Извештај о утрошку средстава добијених 
из буџета Града за реализацију предходних 
програмских активности и пројеката. 

 
Члан 9. 

 
 Радна група након усвајања Одлуке о 

буџету сачињава записник и доставља предлог 
Решења о расподели средстава за програмске 
активности и пројекте из области спорта 
Градоначелнику града Зрењанина. 
 

Члан 10. 
 

Радна група доноси Предлог решења из 
члана 9. овог Правилника, на основу следећих 
критеријума, а у складу са Решењем о 
категоризацији спортских организација на 
територији града Зрењанина ( „Службени лист 
града Зрењанина“, број 2/2011): 

• Усклађености програмске активности и 
пројеката са захтевима из Конкурса, 

• Остварених резултата рада подносиоца 
програмске активности и пројекта, 

• Друштвеног значаја рада спортске 
организације. 

 
Члан 11. 

 
Градоначелник града Зрењанина на 

основу записника и предлога решења доноси 
Решење о расподели средстава за програмске 
активности и пројекте спортских организација. 

 Против Решења из става 1. овог члана 
може се изјавити приговор на прописаном 
обрасцу Градском већу у року од 8 (дана) од 
дана пријема Решења. 

 Против коначног решења може се 
водити управни спор. (члан 138 ст5 Закона о 
спорту) 

 
Члан 12. 

 
Градоначелник може изузетно, на 

предлог Радне групе одобрити одређени програм 
и пројекат којим се реализује општи интерес у 
области спорта у складу са законом у току 

године без јавног позива у случају када је у 
питању програм и пројекат од посебног значаја 
за остваривање општег интереса у спорту. 
 

Члан 13. 
 

Удружења, друштва и савези из области 
спорта (корисници средстава), којима су по 
Решењу одобрена  новчана средства, закључују 
Уговор о додели новчаних средстава са градом 
Зрењанином. 

Уговором о расподели новчаних 
средстава регулисаће се међусобна права и 
обавезе удужења, друштава и савеза из области 
спорта и града Зрењанина.  

 
Члан 14. 

 
Корисници средстава су дужни да 

средства користе искључиво за намене за која су 
додељена. 

Ненаменско трошење средстава, има за 
последицу повраћај добијених новчани 
средстава по конкурсу, као и немогућност 
учествовања на конкурсу за наредну годину. 

 
Члан 15. 

 
Корисник средстава је дужан да на прописаном 
обрасцу достави извештај са пратећом 
документацијом о утрошку додељених 
средстава. 
 

Члан 16. 
 

Стручне и административно – техничке 
послове за потребе Радне групе обавља 
надлежна организациона јединица Градске 
управе града Зрењанина – Одељење за 
друштвене делатности – послови из области 
спорта. 

 
Члан 17. 

 
   Ступањем на снагу овог Правилника престаје 
да важи Правилник о расподели средстава за 
програмске активности из области спорта у 
граду Зрењанину, број 020-3/11-10-II od 
23.03.2011. године. 
 

Члан 18.  
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања на огласној табли Градске 
управе града Зрењанина и објављује се у 
службеном листу града Зрењанина.  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 66-1/2015-II 
Дана: 8. децембра 2015. 
З р е њ а н и н 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 Чедомир Јањић,с.р. 
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