Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 19. марта 2015. године, на основу
члана 24 тачке 17 Статута градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број број 19/14пречишћен текст и 73/14), донела је

ПРОГРАМ
РАЗВОЈА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

I
Овим Програмом одређују се потребе и интереси грађана и градске општине Обреновац у
области спорта, као и приоритети, програми и активности који ће се финансирати из буџета
градске опшптине Обреновац током 2015. године, у циљу задовољења потреба грађана у области
спорта и рекреације на територији градске општине Обреновац, а све у складу са Законом о
спорту (''Сл. гласник РС'', бр. 24/2011 и 99/2011-др. закон), Одлуком о задовољавању потреба и
интереса грађана у области спорта у Београду („Сл. лист града Београда“, бр. 57/13), Одлуком о
финансирању спорта у градској општини Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 12/14) и
Стратешким акционим планом Градске општине Обреновац 2014-2016. године (VII-01 бр. 020-179
од 26. децембра 2013. године).
Градска општина Обреновац је утврдила овај програм на предлог Спортског савеза
Обреновца и спортских организација са територије градске општине Обреновац.
Програм обухвата годишње активности – годишњи програм, посебне програмске
активности по јавном позиву – посебне програме и ванредне програмске активности од посебног
значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта – ванредни програми.

II
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују средства
из буџета градске општине Обреновац за 2015. годину јесу:
1. подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана
спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији градске општине, а
посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и
школских спортских објеката и набавка спортске опреме и реквизита у складу са одлуком
надлежног органа;
3. организација спортских такмичења од посебног значаја за општину;
4. предшколски и школски спорт на територији градске општине (попут програма за децу и
младе школског узраста који се реализују за време распуста, манифестација „Дечја
олимпијада“, коришћење базена ЈП СКЦ и сл.);
5. активност спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и
територијалних спортских савеза на територији градске општине од посебног значаја за
општину, у зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за градску општину, која
је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује стручни
рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује и у којој мери се повећава
обухват бављења грађана спортом;
6. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог
образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
7. спречавање негативних појава у спорту;
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8. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему
спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и
делатностима;
9. рационално и наменско коришћење спортских објекта на територији градске општине кроз
обезбеђивање термина за тренирање учесницима у систему спорта у складу са годишњим
планом надлежног органа и
10. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта у складу
са одлуком надлежног органа.

III
Потребе и интереси грађана градске општине Обреновац у области спорта реализоваће се
као годишњи програм, тј. на годишњем нивоу, кроз следеће програмске активности:
1. Програм спорт и животна средина – Програм који за циљ има да деци и омладини која је
изложена свим врстама загађења (ваздух, вода, земљиште, животињски свет) омогући да
кроз интензивно бављење физичким активностима изграде отпорност на спољне утицаје и
болести (према званичним подацима све већи број деце и младих наше општине има
симптоме болести дисајних органа, као што су алергије, астме и друге болести посебно
респираторних органа),
2. Реализација програма рада фудбалских клубова са територије градске општине,
3. Организација спортских такмичења и манифестација од значаја за градску општину,
4. Реализација програма рада Спортског савеза Обреновца,
5. Изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији градске општине
Обреновац - Санација спортског терена ФК „Раднички“ након поплаве која је задесила
општину Обреновац у мају 2014. године,
6. Едукација и информисање грађана о питањима битним за одговарајуће бављење спортским
активностима и делатностима,
7. Програми на базенима по Годишњем програму културних и спортских манифестација ЈП
Спортско-културни центар „Обреновац“ у Обреновцу у 2015. години и
8. Награђивање за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.

*****
1. ПРОГРАМ СПОРТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА - Програм који за циљ има да деци и
омладини која је изложена свим врстама загађења (ваздух, вода, земљиште,
животињски свет) омогући да кроз интензивно бављење физичким активностима
изграде отпорност на спољне утицаје и болести (према званичним подацима све већи
број деце и младих наше општине има симптоме болести дисајних органа, као што су
алергије, астме и друге болести посебно респираторних органа)
Реализацијом овог програма задовољава се следећа потреба и интерес грађана:
подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављење грађана
спортом, посебно деце и омладине.
Правилником Већа градске општине VII-02 бр. 020-3/ 27 од 11.02.2013. године ближе су
уређени критеријуми и поступак расподеле средстава Буџетског фонда за реализацију програма
спорт и животна средина спортским клубовима са територије ГО Обреновац.
Према овом Правилнику право на коришћење средстава имају спортски клубови
регистровани на територији градске општине Обреновац који имају млађе категорије укључене у
такмичарске активности.
Према истом Правилнику средства намењена корисницима утврђују се у висини од
2.000,00 динара месечно, за сваког регистрованог такмичара од 10 до 18 година.
-
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Право учешћа за расподелу средстава имају сви спортски клубови који испуњавају услове
прописане градском Одлуком о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у
Београду, Одлуком о финансирању спорта у градској општини Обреновац и наведеним
правилником Већа градске општине.
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Реализацијом овог програма задовољава се следећа потреба и интерес грађана:
- активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и
територијалних спортских савеза на територији општине од посебног значаја за
општину, у зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за општину, која је
категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује
стручни рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује и у којој мери се
повећава обухват бављења грађана спортом.
У циљу развоја фудбала на територији градске општине Обреновац фудбалским клубовима
се омогућава посебан вид подршке кроз финансирање њиховог рада и функционисања.
Финансијску подршку и помоћ фудбалски клубови могу остварити за покриће трошкова
организовања утакмица на домаћем терену према достављеном програму такмичења у 2015.
години.
3. ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА
ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ ОБРЕНОВАЦ

И

МАНИФЕСТАЦИЈА

ОД

Реализацијом овог програма задовољава се следећа потреба и интерес грађана:
- спортска такмичења од посебног значаја за градску општину.
Сталне манифестације у области спорта од значаја за градску општину Обреновац су
манифестације које својим значајем и садржајима презентују и афирмишу градску општину
Обреновац и задовољавају потребе грађана Обреновца у области спорта.
Сталне манифестације у области спорта од значаја за градску општину Обреновац су:
1. Дечје олимпијске игре предшколаца у Обреновцу (мај) - у којима учествују деца
предшколског узраста укључивањем у многобројне спортске такмичарске игре (мини
кошарка, мали фудбал, штафетне игре..) и плесне наступе у циљу анимирања и усмеравања
деце за бављење спортом и развијања дружења и такмичарског духа.
2. Међународни карате турнир "Трофеј Обреновца" (децембар) – у ком учествују екипе и
такмичари свих старосних категорија из земље и иностранства.
3. Кајак - кану Видовданска регата (јун) - у којој учествују екипе и такмичари из земље и
иностранства.
4. Међународни одбојкашки турнир пионирских екипа (април/мај) - у ком учествују
пионирске екипе из земље и иностранства.
5. Пливање за часни крст на Богојављење (јануар) – у ком учествују заинтересовани
пливачи.
4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОБРЕНОВЦА
Реализацијом овог програма задовољава се следећа потреба и интерес грађана:
- активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и
територијалних спортских савеза на територији градске општине од посебног значаја
за општину, у зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за општину, која је
категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује
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стручни рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује и у којој мери се
повећава обухват бављења грађана спортом.
Градска општина Обреновац кроз различите видове финансијске подршке помаже
реализацију Годишњег програма рада Спортског савеза Обреновца. Годишњи програм рада
Спортског савеза Обреновца и средства за његово финансирање одобрава Комисија за спорт, у
складу са прописима.
5. ИЗГРАДЊА, ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ – Санација спортског терена ФК
„Раднички“ након поплаве која је задесила општину Обреновац у мају 2014. године
Реализацијом овог програма задовољава се следећа потреба и интерес грађана:
изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији општине, а посебно јавних
спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката, и
набавка спортске опреме и реквизита.
У 2015. години планирана је санација спортског терена ФК „Раднички“ који је оштећен у
поплави која је задесила општину Обреновац у мају 2014. године.
6. ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О ПИТАЊИМА БИТНИМ ЗА
ОДГОВАРАЈУЋЕ
БАВЉЕЊЕ
СПОРТСКИМ
АКТИВНОСТИМА
И
ДЕЛАТНОСТИМА
Реализацијом овог програма задовољавају се следеће потребе и интереси грађана:
- едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у
систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима
и делатностима;
- унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортскоздравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање.
Комисија за спорт Већа градске општине ће у 2015. години спровести следеће промотивне
кампање чији је циљ промоција спорта, здравих стилова живота и спортских клубова:
- „Изабери свој спорт“ – посета чланова Комисије за спорт и спортиста основним
школама (разговор са децом);
- Трибине по сеоским месним заједницама – организација трибина по селима у циљу
промоције спорта и здравих стилова живота.
7. ПРОГРАМИ НА БАЗЕНИМА ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КУЛТУРНИХ И
СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА ЈП СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„ОБРЕНОВАЦ“ У ОБРЕНОВЦУ У 2015. ГОДИНИ
Реализацијом овог програма задовољава се следећа потреба и интерес грађана:
- рационално и наменско коришћење спортских објекта на територији општине кроз
обезбеђивање термина за тренирање учесницима у систему спорта;
- предшколски и школски спорт на територији градске општине.
Програми на базенима се реализују по Годишњем програму културних и спортских
манифестација ЈП Спортско-културни центар „Обреновац“ у Обреновцу у 2015. години на који је
сагласност дала Скупштина градске општине Обреновац VII-01 бр.020-185 од 30.12. 2014. године.
Градска општина Обреновац ће обезбедити финансијску подршку за реализацију ове
програмске активности која се реализује у објекту Спортско-културног центра „Обреновац“ базенима, на основу посебног уговора.
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8. НАГРАЂИВАЊЕ ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС
РАЗВОЈУ СПОРТА
Реализацијом овог програма задовољава се следећа потреба и интерес грађана:
- награде и признања за постигнуте значајне спортске резултате и допринос свеукупном
развоју спорта на територији градске општине.
За постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта на територији градске
општине Обреновац Комисија за спорт може доделити награду индивидуалним спортистима,
спортским тимовима и екипама које учествују у систему школског спорта у облику плакете.
Комисија за спорт може предложити Комисији за доделу награда и јавних признања
градске општине Обреновац кандидата за доделу награде „Спортиста године“.

IV
Потребе и интереси грађана градске општине Обреновац у области спорта могу се
реализовати и по посебним програмима на основу јавног позива за следеће програмске
активности:
- унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортскоздравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање;
- спречавање негативних појава у спорту.
Носиоци програма који поднесу годишњи програм у ком су обухваћене активности од
општег интереса, не могу за исте активности да поднесу и посебан програм по јавном позиву.

V
Општи критеријуми за вредновање годишњих програма и програма по јавном позиву су следећи:
-

реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;
отвореност и доступност активности предвиђених програмом;
референтност и стручност носиоца програма;
мерљивост односа резултата и уложених средстава;
да се програм реализује у текућој години;
да се програм реализује на територији градске општине Обреновац осим програма
припрема и учешћа и учешћа на такмичењима;
да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова програма из сопствених средства или
неког другог извора.

VI
Спортској, односно другој организацији, изузетно се могу доделити средства за
реализацију програма и на основу поднетог предлога програма, у току године, без јавног
позива, у случају када је у питању програм од посебног значаjа за остваривање потреба и интереса
грађана у области спорта, уколико програм из објективних разлога није могао да буде поднет у
роковима утврђеним законом, а предмет и садржај програма је такав да може бити успешно
реализован само од стране одређеног носиоца програма.
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VII
Од укупно опредељених средстава у буџету градске општине Обреновац за 2015. годину за
реализацију овог Програма, 80% средстава определиће се за реализацију годишњих програма,
10% за посебне програме по јавном позиву и 10% за ванредне програме, тј. за реализацију
програма од посебног значаjа за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на
територији градске општине.
Носиоци реализације програма, односно подносиоци програма којима буду одобрена
средства за њихову реализацију, имају обавезу да у року од месец дана од дана преноса средстава
поднесу Комисији за спорт Већа градске општине, Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за
привреду и развој Управе градске општине извештај о наменској употреби средстава.
VIII
Овај Програм се доставља на упознавање и реализацију Комисији за спорт Већа градске
општине, Одељењу за буџет и финансије, Одељењу за привреду и развој Управе градске општине,
Спортском савезу Обреновца и спортским организацијама преко овог Савеза, Јавном предузећу
Спортско-културни центар „Обреновац“ и за архиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 - 35 од 19. марта 2015. године
Обрадила
BA
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђорђе Комленски
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Обрађивач: Одељење за привреду и развој
Предходно мишљење: Комисија за спорт Већа ГО
Предлагач: Веће ГО
Доноси: Скупштина ГО
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