''Службени лист града Београда'' број 12/ 14
Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржано ј 25. фебруара 2014. године, на основу
члана 24 Стату та градске општине Обреновац (''Службени лист града Београда'' број 44/08, 4/10, 15/10 и
49/ 13), члана 138. ставова 1. и 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 24/11 и 99/11) и члана 4.
става 2. Одлу ке о задово љавању потреба и интереса грађана у области спорта у Београду (''Службени
лист града Београда'' број 57/13), донела је

ОДЛУКУ
О Ф ИНАНСИРАЊУ СПОРТА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују по требе и интереси грађана у об ласти спорта за чије се
остваривање обезбеђују средства из буџета градске општине Обреновац (у даљем тексту: градска
општина ), услови, критеријуми и начин и поступак до деле средстава из буџета градске општине , о дносно
одобравања програма за задовољавање потреба грађана у области спорта на територији градске општине,
начин јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање, одобреним
програмима, закључењу уговора и подношење извештаја о реализацији одобрених програма.
Члан 2.
Финансијска средства за задовољавање по треба и интереса грађана у области спорта у градско ј
општини обезбеђују се у буџету градске општине.
Члан 3.
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују средства из буџета
градске општине 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 општине, а посебно јавних
спортских терена у стамбеним насељима или у њихово ј близини и шко лских спортских објеката,
и набавка спор тске опреме и реквизита;
3. организација спор тских такмичења од посебног значаја за општину;
4. спортски разво ј талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
5. предшко лски и шко лски спорт на територији градске општине (програми за децу и младе
школско г узраста који се реализују за време зимског и летњег школског распуста);
6. делатност организација у об ласти спорта чији је оснивач или члан општина;
7. активности спортских организација, спортских друшта ва, удружења, гранских и територијалних
спортских савеза на територији општине од посебног значаја за општину, у зависности од тога
да ли је спортска грана о д значаја за општину, која је категорија спор тске гране, ко лико
спортиста окупља, у којо ј мери се унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења спортска
организација учествује и у ко јој мери се повећава обу хват бављења грађана спортом;
8. унапређење зашти те здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог
образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
9. стипендирање и стручно усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних
спортиста;
10. спречавање негативних појава у спор ту;
11. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о
питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и де латностима;
12. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантни х информација за
адекватно задово љавање потреба грађана у области спорта на територији општине;
истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;
13. унапређење стручног рада учесника у систем у спорта са територије општине и подстицање
запошљавања висо коквалификованих спортиста;
14. рационално и наменско коришћење спортских об јекта на територији општине кроз
обезбеђивање термина за тренирање учесницима у систему спорта и
15. награде и признања за постигнуте спор тске резулта те и допринос развоју спорта.
Члан 4.
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Потребе и интереси грађана у области спорта из члана 3. ове о длу ке остварују се кроз финансирање
или суфинансирање програма и то:
1. за тач. 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12. и 13. на годишњем нову (у даљем тексту: годишњи програм);
2. за тач. 6, 8. и 10 по јавном позиву (у даљем текс ту : посебни програм);
3. за тачку 2. на основу одлука које доносе надлежни органи;
4. за тачку 9. у оквиру тачке 4;
5. за тачку 14. на основу го дишњег плана који доноси надлежни орган градске општине;
6. за тачку 15. у складу са о длукама надлежног органа градске општине .
Члан 5.
Право на финансирање или суфинансирање програма из члана 4. тач. 1, 2, 4. и 5. имају
организације у об ласти спорта.
Организације у области спорта за добијање буџетских средства за реализацију програма морају
испуњавати следеће опште услове:
1. да су регистроване у складу са законом;
2. да искључиво или претежно послују на недобитној основи;
3. да имају седиште на територији градске општине;
4. да активно делу ју најмање го дину дана;
5. да је члан територијалног или гранско г спортског савеза;
6. да је директно одговорна за припрему и реализацију програма;
7. да располаже капацитетима за реализацију програма;
8. да обављају спортске активности и остваривањем програма доприносе остваривању развоја
спорта на територији градске општине;
9. да је програм у складу са законом, општим актима организације и спортским правилима
надлежног савеза у области спорта;
10. да испуњавају, у складу са законом, прописане услове за обављање делатности ко ји су у вези са
програмом;
11. да су доставили извештај о успешној реализацији одобреног програма укључујући и до казе о
наменском коришћењу средства буџета градске општине уколико је био носилац програма
претхо дне године;
12. да нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања
делатности;
13. да немају б локаду пословног рачуна;
14. да немају пореске дугове или ду гове према организацијама социјалног осигурања;
15. да нису у последње две го дине правноснажном одлуком кажњене за прекршајни или привредни
преступ у вези са делатношћу.
Члан 6.
Спортски савез Обреновца је територијални спортски савез за градску општину.
Спортски савез Обреновца обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и
унапређење спорта на нивоу градске општине, у складу са законом и овом одлуком.
Члан 7.
Предлог свог годишњег програма и програма својих чланова подноси Спор тски савез Обреновца
(тач. 1. и 4. из ч лана 4. ове одлуке).
Спортски савез Обреновца подноси предлог свог годишњег програма и предлог програма својих
чланова за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта наведених у члану 3. под тачкама 1,
3, 4, 5, 7, 11, 12 и 13, а за остале програме из члана 3. ове Одлу ке предлоге по дносе носиоци тих
програма.
Посебни програми подносе се по јавном позиву (тачка 2. из члана 4. ове одлуке).
Годишњи план рационално г и наменског коришћења спортских објеката кроз обезбеђивање
термина за тренирање учесницима у систему спорта, доноси надлежни орган градске општине у сарадњи
са Спортским савезом Обреновца (тачка 5. из члана 4. ове одлуке).
Општи критеријуми за вредновање програма из ст. 1-3 овог члана су следећи:
1. реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;
2. отвореност и доступност активности предвиђених програмом;
3. референтност и стручност носиоца програма;
4. мерљивост односа резултата и уложених средстава;
5. да се програм реализује у текућој години;
6. да се програм реализује на територији градске општине осим програма припрема и учешћа на
такмичењима;
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да је обезбеђено најмање 10% о д укупних трошкова програма из сопствених средства или неког
другог извора.
Надлежни орган у смислу става 4 овог члана је Веће градске општине које доноси годишњи план
на предлог Комисије за спорт и Спор тског савеза Обреновца, а уз прибављено мишљење ЈП
Спортско-ку лтурни центар „Обреновац“.
Годишњи и посебни програми доносе се и извршавају према динамици тј. програмском
календару утврђеном законом.
Финансирање активности из програма може да обухвати део зарада, материјалних и
административних трошкова највише до 20% од о добрене висине средстава из буџета градске
општине за конкретни програм.
Програми се финансирају једнократно или у ратама у зависности од временског периода за
реализацију програма.
7.

Члан 8.
У јавном позиву за достављање посебних програма који се објављује на званичном сајту градске
општине и средствима јавног информисања (тачка 2. из ч лана 4. ове о длу ке) наводе се ус лови и
критеријуми које треба да испуни предложени програм, а посебно: предмет јавног позива, рок до кога
морају бити поднети предлози програма и орган коме се подносе, место, време и лице код кога се може
добити документација у вези јавног позива, датум обавештавања носиоца програма о одобреним
програмима, крајњи рок до кога морају бити употребљена добијена средства и друга питања у вези са
јавним позивом.
Члан 9.
Поступак подношења програма, оцене и одобравања програма, доделе средства за остваривање
потреба и интереса грађана у области спор та, извештавања и контроле реализације о добрених програма
врше се у складу са Законом о спорту (у даљем тексту : закон), Правилником о одобравању и
финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”,
број 49/ 12) и другим подзаконским актима министарства надлежног за послове спорта и Одлуком Града
о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Београду (''Службени лист града
Београда'' број 57/13), овом Одлуком, као и посебним Правилником Већа градске општине.
Правилником Већа градске општине из претхо дног става ближе се разрађују мерила,
критеријуми, начин и поступак одобравања програма (годишњих и посебних) којима се остварују
потребе и интереси грађана у области спорта у градској општини и до деле средства из буџета градске
општине; изглед и садржина предлога програма и документације ко ја се уз предлог подноси; закључење
уговора о реализацији програма са подносиоцем одобреног програма ; садржина и изглед извештаја о
реализацији и контроли реализације одобрених програма; начин јавног објављивања података о
предложеним програмима за финансирање, одобреним програмима и реализацији о добрених програма;
обавеза враћања добијених средстава и друга питања ко јима се ближе уређује поступак одобравања
програма и доделе средства из буџета градске општине .
Члан 10.
Спортској, односно другој организацији, изузетно се могу доделити средства за реализацију
програма и на основу поднетог предлога програма, у току го дине, 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 бу де поднет у роковима утврђеним законом, а
предмет и садржај програма је такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног
носиоца програма.
О додели средства из става 1. овог ч лана одлучује председник градске општине по претхо дно
прибављеном мишљењу Већа градске општине.
Члан 11.
Оцену програма у области спорта ко јима се задово љавају потребе и интереси грађана у области
спорта у градској општини врши Комисија за спорт коју образује Веће градске општине (у даљем тексту:
Комисија) чији чланови се именују из реда Спортског савеза Обреновца, истакнутих спортских
стручњака или лица која су се ис такла радом у области спорта.
Комисија има председника и шест чланова .
Решењем о образовању комисије одређује се њен дело круг рада, председник и друга питања о д
значаја за рад комисије.
Стручне, организационе и административно -техничке послове за по требе комисије обавља
организациона једница Управе градске општине која је надлежна за спорт.
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Председник градске општине по предлогу Комисије за спорт, а на основу прибављеног
мишљења Већа градске општине , решењем одобрава финансирање о дабраних програма средствима
буџета градске општине .
На основу решења из претхо дног става председник градске општине закључује уговор са
подносиоцем одобреног програма о међусобним правима и обавезама у вези са реализацијом одобреног
програма.
Члан 12.
Обавезује се организациона јединица Управе градске општине надлежна за област спорта да у
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове о длуке изради и достави Већу градске општине на усвајање
правилник из ч лана 9. става 2. ове Одлуке усаглашен са Законом о спорту, подзаконским актима и овом
Одлуком.
Члан 13.
Ова о длука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
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