Në bazë të nenit 46. Ligji për vetëqeverisjen lokale (“Gazeta zyrtare RS “ numër
129/2007), neni 138. Paragrafi 2. Ligji për sport (“ Gazeta zyrtare RS “ numër 24/2011 dhe
99/2011 - dhe Ligji tj), neni 93. Statuti i komunës së Medvegjës (“Gazeta zyrtare e
qytetit të Leskovcit numër 18/2008 dhe 38/2012) Këshilli komunal i komunës së Medvegjës
, në seancën e mbajtuar me 22.janar të vitit 2016, ka sjellur
RREGULLORJA
PËR KRITERIJUMET DHE PROCEDURËN PËR NDARJEN E MJETEVE PËR
FINANSIMIN E NEVOJAVE NË LËMINË E SPORTIT
Neni 1.
Me kërtë Rregullore rregullohen më afër kushtet, kriterijumet, mënyra dhe
proceduara për ndarjen e mjeteve nga buxheti i Medvegjës, përkatësishtë lejimi i programit
për plotësimin e nevojave dhe interesin e qytetarëve në lëminë e sportit në teritorinë e
komunës së Medvgjës si dhe menyrën dhe procedurën e kthimit të mjeteve nëse vërtetohet
që paraqitësi i programit, mjetet nuk i shfrytezon për realizimin e progrmaeve të lejuara.
Neni 2.
Nevojat dhe interesi i qytetarëve në lëminë e sportit për arritjen e të cilit mjetet
sigurohen nga buxheti i komunës së Medvegjës janë:
1) Nxitja dhe arritja e kushteve për përmisimin e sportit për të gjithë, përkatësishtë
marrja e qytetrëve me sport, posaqërishët fëmijët, të rinjër,grat dhe personat me
invaliditet;
2) Prjashtimi, mirmbajtja dhe paisja e objekteve të sportit në teritorinë e komunës së
Medvegjës, posaqërsishtë teraenat sportiv publik në venbanimet apo në afërsinë e
tyre dhe objektet sportive të shkollave, dhe paisja sportive dhe rekvizitët;
3) Organizimi i shfaqjeve sportive me domethënje të posaqme për komunën e
Medvegjës;
4) Zhvillimi sportiv i sportistëve të talentuar dhe përparimi kulitativ profrsional në
punën me ta;
5) Pjesmarrja e organizatve sportieve nga teritorja e komunës së Medvegjës në gara;
6) Sporti parashkollor dhe shkollor;
7) Puna e organoizmit në lëminë e sportit i cili themeluaesi apo antari është
komuna e Medvegjës;
8) Aktivitetet e ogranizatës sportive , shoqrit sportive, shoqatat, sporti i qytetit dhe
teritoroijal në teritorinë e komunës së Medvegjës me dëmethënje të posaqme për
komunën e Medvegjës, pamvarsisht nga atë se a është dega e sprtitit me
domethnënje për komunën e Medvegjës , e cila është kategorija e degës sportive,
sa sportist i mledhë , në qfarë mase përparohet puna profesionael, në qfarë
renditje merrë pjesë organizata sportve dhe në qfarë mase ngritet përfshirja e
marrjes të qytetarëve me sport;
9) Përparimi i mbrojtejs të shëndetit të sportisëtve dhe sigurimi adekuat i shëndetit
sportiv dhe arsimimi i sportistëve, posaqërishët të rinjëve, duke përfshirë dhe
arsimimin antidoping;
10) Bursat për arsimimin sportiv të sportit të kategorizuar, posaqëroshtë sportistëve
perspektiv;
11) Ndalimi i paraqitjeve negative në sport;

12) Edukimi, informimi dhe këshillimi i qytetarëve, sportistëve dhe pjesmarrësve të
tjerë në sistemin e sportit për pyetjet e rëndësishme për kryerjen e aktiveikteteve
sportive;
13) Testimi periodik , mbledhja , analizimi dhe distribuimi relevant të informacioneve
për plotësimin adekuat të nevojave të qytetarëve në lëminë e sportit në teritorinë e
komunës së Medvegjës, zhvillimi – hulumtues i projektit për emitimin e qëshjeve
sportive;
14) Përparimi i punës propfesionale të pojesmarrësve në sistemin e sportit nga teritorja
e komunës së Medvegjës dhe nxitjea e punësimit të sportistëve larët të kulifikuar
dhe sportistëve më të larët;
15) Shfryteziumi racional i sallave sportive dhe objekteve të sportit në pronën
publike, përmes lejimit të shfrytezimit të tyre për aktiveitete sportive dhe japjen e
terminit për trajtnimin e pjesmarrësve në sitemin e sportit;
16) Shpërblimet dhe njofimet për arritjen e rrezultateve sportive dhe kontributin për
zhvillimin e sportiot.
Neni 3.
Komuna e Medvegjës ( në tekstin në vazhdim: Komuna ) për finasimin e nxitjes të
programit apo pjesës të mjeteve e cila mungonë për finsimin e porgramit mundë të merrë
pjesë në kufitrin e mjeteve të cilat janë të lejuara për atë qëllim në buxhetin e komunës
dhe në bazë të kriterijumeve nga kjo Rrgullore.
Neni 4.
Të drejtën në ndarjen e mjeteve për plotësimin e nevojave dhe interaesat e
qytetarëve nga neni 2. Të Rregullorës kanë organizatat sportitve.
Të drejtën në ndarjen e mjeteve për plotësimin e nevojave dhe interaesat e
qytetarëve nga neni 2. Paragrafi 1. Pika 2. Të Rregullorës kanë organizatat sportitve,
Bashkësit lokale dhe instutucionet edukative.
Institucionet i cili themeluesi i tyre është komuna mjetet për fiansimin e
nevojave dhe interesat e qytetarëve në lëminë e sportit lejohen në bazë të programit
vejtor të punës të Instutucioneve, për të cilën marrveshjn e japë Kuvendi i komunës.
Neni 5.
Kategorizimi i organiozatve sportive përcaktohet për sportat në vijim: aikido,
fudbolli amerikan, atlketika , bejzbollit, biçiklizëlm, bilijar, bodi billing, boks, vaterpol,
sporti aviacionar, kajak kanu, karate , kik boks, sporti me kuaj, klub boulingu, basket, moto
sport, volejboll, pint boll, alpinizëm, vallzim, notim, sporti nën ujorë, gjuajtje në harkë,
hendboll, skijim, soft boll, spoti i personave me invaliditet, auto moto, gjuetija sportivre,
ngjitja sportive, peshkatimi sportiv, pingpong, gjuajtje, tenis, fudboll, gjudo, shah dhe tj.
Neni 6.
Kriterijumet për kategorizimin e sportit janë:
-

Rezultatet e arrituara;
Tradita e sportit;
Përfaqësimi i medijave dhe popularizimi;
Ndikimi shëndetësor, spocial dhe tjera në pjesmarrje;

-

Dëmethënje finasiare dhe pamëvarësia finasiare;
Reklamimi i aktivoiteteve;
Qasjet dhe tjera.
Neni 7.

Në bazë të kriterijumeve për kategorizimin sportet ndahen në tri grupe:
Grupi i parë : Fudbolli dhe Basketi.
Grupi i dytë: Atletika, Karate, Aikido dhe Shahu.
Grupoi i tretë: Sportet tjera.
Neni 8.
Ndarja e mjeteve nga neni 3. Të kësaj Rrrgullorje kryhet në menyrën e
mëposhtme:
1.Grupi i parë përfshinë 80% të mjeteve të rezervuara në buxhetin e komunës për
kësi qëllimesh, dhe atë:
-

Fudboll deri në 60% të mjeteve të rezervuara për finansimin e kësaj grupe;
Basketi deri në 40% të mjeteve të rezervuara për finansimin e kësaj grupe:

Kushtet e nevojshme për ndarjen e mjeteve nga këto grupe është që klybi i cili
konkuron ti ketë të regjistruara kategoritë e reja.
2.Grupi i dytë përfshinë 10% të mjeteve të rezervuara në buxhetin e komunës për
kësi qëllimesh, dhe atë:
-

Karate deri në 50% të mjeteve të rezervuara për finansimin e kësaj grupe;
Aikido deri në 30 % të mjeteve të rezervuara për finansimin e kësaj grupe;
Shah deri në 20% të mjeteve të rezervuara për finansimin e kësaj grupe;

3.Grupi i tretë përfshinë 10% të mjeteve të rezervuara në buxhetin e komunës për
kësi qëllimesh, dhe atë:
-

Klubet e personave me invaliditet deri 17% të mjeteve të rezervuara për
finansimin e kësaj grupe;
Sportet tjera 83 % të mjeteve të rezervuara për finansimin e kësaj grupe;

Nëse askush nuk konkuron për mjetet nga grupi i tretë, mjetet do të jenë të
ndara barabar pjesmarrësve tjerë të Konkursit në përputhje me kriterijumet e përcaktuara.
Neni 9.
Ndarja e mjeteve në rrethin sportiv do të kryhet në bazë të kriterijumeve si më
poshtë:
-

Rangu i garës;
Rezultatet e arrituara;
Numri i garuesve në sistemin e rregullt të garës;
Shpenzimet e garës.

Neni 10.
Kushtet e përgjithshme për ndarjen e mjeteve nga neni 1. Të kësaj Rregullorje
janë:
-

Që selia e poaraqitësit të programit të jetë nga teritoria e komunës;
Që paraqitësi i Programit është i themeluar në përputhje me rregulla me të
cilat rregullohet themelimi i sajë;
Që Programi të realizohet në teritorinë e komunës.
Neni 11.

Ndaraj e mjeteve nga neni 4. Paragrafi 1 dhe 2. Të kësaj Rregullorje kryeht në
bazë të Konkursit publik.
Konkursin publiki e shpall Këshilli komunal.
Akti për shpalljen e Konkursit përmbanë:
- Lëndën e konkursit publik
- Dokumentacionin e nevojituar i cili paraqitet me regjistrimin
- Kriterijumi për zgjedhjen e progrmit
- Data e fillimit dhe mbarimit të konkursit publik
- Adresa në të cilën dorzohet regjistrimi.
Neni 12.
Regjistrimin për konkurs i paraqiteti Komisionit për sport, të cilin e edukon
Këshilli komunal në propozimin e kryeshefit të adminstratës komunale.
Me regjistrimin paraqitsi i programit paraqet programin në formularin e
përcaktuar të cilin përmbajtjen e ti e përcakton komisioni.
Komisioni ka kryetarin dhe katër antarë.
Neni 13.
Vendimin për ndarjen e mjeteve e sjell Këshilli komunal në propozimin e
Komisionit për sport.
Mjetet e ndara i transferojhen paraqitësit t ë programit pragrami i të cilit është
aprovuar, në bazë të kontratës të përmbyllur për realiizimin e programit ndërmejt
paraqitsit të programit dhe komunës.
Me kontratë përcaktohen të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e palëve
kontraktuese, mënyra e realizimit të programit si dhe mënyra për raportin e hargjimit t ë
mjeteve.
Për realizimin e kontratave të përmbyllura obligohet adminstrata komunale
kompetente.
Neni 14.
Paraqitësit e programit janë në obligim që mjetet ti shfrytëzojnë posaqërisht për
qëllimit për të cilat janë ndarë.
Hargjimi i mjeteve pa qëllim, ka për pasoj kthimin e mjeteve dhe mos lejimi i
mjeteve në vitin e ardhëshum.

Neni 15.
Raportin për realizimin e progrmit për të cilin jenë ndarë mjetet, paraqitësi i
programit është në obligim që në formularin e caktuar tja paraqet Këshillit komunal në
afatë prej 15 ditësh nga skadimi i afatit për realizimin e prograit.
Raportin për realizimin e programit e shqyrtonë komisioni për sportë dhe ja
paraqetë propozimin Këshillit komunal në lidhje me plotësimin e kushetve nga neni 14.
Paragrafi 1. Të kësaj Rregullorje.
Përmbajtjen e formularit t ë Raportit nga paragrafi 1. I këti neni e përcakton
komisoni për sport.
Mosdorzimi i raporti nga paragrafi 1. I këti neni ka për pasojë moslejimin e
mjeteve në vitin e ardhëshum.
Neni 16.
Me hyrjen e kësaj Rregullorje në fuqi ndërprehet të vlejë Rregullorja për
kriterijumin dhe procedurën për ndarjen e mjeteve për finasimin e nevojave në lëmin e
sportit numër 06-441/2013 nga 19. Qershor të viti 2013.
Neni 17.
Kjo Rregullore hynë në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “ Gazeta
zyrtare e qytetit të Leskovcit”.
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