"Службени лист града Београда", број 34/2019 од 16.05.2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Скупштина градске општине
I-01 Број: 020-4-23/19 - 16.05.2019. године
Београд, Македонска 42
Арх 2

Скупштина Градске општине Стари град, на седници одржаној дана 16.05.2019. године, по
претходно прибављеном мишљењу Савета за прописе Градске општине Стари град, на основу члана
15. став 1. тачка 15. и члана 35. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Стари град („Службени лист
града Београда“, број 4/2014 – пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017 и 105/2018), а у вези са
одредбама члана 20. став 1. тачка 4. и члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 138. став 3. Закона о
спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 4. Одлуке о задовољавању потреба и интереса
грађана у области спорта у Београду („Службени лист града Београда“, број 53/2013, 43/2015 и
96/2016), и у складу са одредбама Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
остварује општи интерес у области спорта ("Службени гласник РС", број 64/2016), донела је:
ОДЛУКУ
О ЗАДОВОЉАВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се уређује начин остваривања потреба и интереса грађана у области спорта на
територији Градске општине Стари град, односно начин доделе средстава из буџета Градске општине
Стари град, односно одобравање програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта на територији Градске општине Стари град, у складу са законским и подзаконским актима која
уређују област спорта.
Члан 2.
Финансијска средства за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Градској
општини Стари град обезбеђују се у буџету Градске општине Стари град, уз поштовање приоритета
утврђених законом којим се уређује област спорта.
Члан 3.
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују средства из буџета
Градске општине Стари град су:
1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана
спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији Градске општине Стари
град, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и
школских спортских објеката и набавка спортске опреме и реквизита;
3) организација спортских такмичења од посебног значаја за Градску општину Стари град;
4) обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
5) учешће спортских организација са територије Градске општине Стари град у домаћим и
европским клупским такмичењима;
6) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт на општинском и градском
нивоу (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава,
општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);
7) делатност организација у области спорта чији је оснивач Градска општина Стари град;
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8) делатност организација у области спорта са седиштем на територији Градске општине Стари
град које су од посебног значаја за Градску општину Стари град;
9) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђење адекватног спортско-здравственог
образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
10) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних
спортиста;
11) спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање
спортских резултата, и др.);
12) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта
о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;
13) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релеватних информација за
адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији Градске општине
Стари град, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;
14) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије Градске општине Стари
град и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских
спортиста;
15) рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини
чији је корисник Градска општина Стари град и спортских објеката у својини града Београда
чији је корисник Градска општина Стари град кроз одобравање њиховог коришћења за
спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта;
16) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос разовоју спорта.
Члан 4.
Потребе и интереси грађана у области спорта из члана 3. ове Одлуке, остварују се кроз финансирање
и суфинансирање програма и пројеката, и то:
1. за тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14. и 16. на годишњем нивоу – годишњи програм;
2. за тачке 4, 9, 11 и 15. по јавном позиву – посебни програми.
Члан 5.
Право на финансирање и суфинансирање програма и пројеката из члана 4. ове Одлуке имају
организације у области спорта (у даљем тексту: носиоци програма, односно пројекта).
Носиоци програма, односно пројекта за добијање буџетских средстава за реализацију програма морају
да испуњавају следеће опште услове:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

да су регистроване у складу са законом;
да су уписане у националну евиденцију у складу са законом;
да искључиво или претежно послују на недобитној основи;
да имају седиште на територији Градске општине Стари град у Београду;
да су директно одговорне за припрему и извођење програма;
да активно делују најмање годину дана;
да испуњавају прописане услове за обављање спортске активности и спортске делатности;
да је програм, у складу са законом, општим актима организације и спортским правилима;
да су доставили извештај о успешној реализацији одобреног програма укључујући и доказе
о наменском трошењу средстава из буџета Градске општине Стари град, уколико су били
носиоци програма ранијих година;
10) да располажу капацитетима за реализацију програма.
Носиоци програма, односно пројекта не могу бити корисници буџетских средстава за реализацију
програма:
1) ако су у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
2) ако им је блокиран пословни рачун у тренутку закључења уговора о реализацији програма
и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун;
3) уколико имају пореска дуговања или дуговања према организацијама социјалног
осигурања;
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4) ако су у последње две године правоснажном одлуком кажњене за прекршај или привредни
преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, радом са децом
и спречавањем негативних појава у спорту.
Члан 6.
Савез спортова Стари град је територијални спортски савез за Градску општину Стари град.
Савез спортова Стари град обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и
унапређење спорта на нивоу Градске општине Стари град, у складу са законом којим се уређује област
спорта и овом Одлуком.
Члан 7.
Савез спортова Стари град подноси предлог свог годишњег програма и годишњих програма
организација у области спорта са седиштем на територији Градске општине Стари град из члана 3. став
1. тачка 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) ове Одлуке, а предлог посебних програма из члана
3. став 1. тачка 4), 9), 11) и 15) ове Одлуке - Савез спортова Стари град и и друге организације у
области спорта са седиштем на територији Градске општине Стари град у складу са предвиђеним
програмским календаром.
Члан 8.
Годишњи програм извршава се према следећој динамици:
1. јун - предлагачи, односно носиоци програма достављају своје предлоге годишњих програма Градској
општини Стари град;
1. јул - Председник градске општине образује стручну комисију за избор програма и пројеката која
анализира и оцењује поднете предлоге годишњих програма;
15. јул - Председник градске општине доноси прелиминарну одлуку, на предлог стручне комисије о
додели средстава за наредну буџетску годину за реализацију годишњих програма којима се остварује
општи интерес у области спорта;
15. децембар - Председник градске општине ревидира предлоге годишњих програма и усклађује их са
средствима утврђеним у буџету Градске општине Стари град за наредну годину;
30. децембар - Председник градске општине доноси одлуку и обавештава носиоце програма о висини
одобрених средстава по програмима и пројектима.
Посебни програм извршава се по јавном позиву.
Члан 9.
Општи критеријуми за вредновање програма из става 1. и 2. овог члана су следећи:
1) испуњеност формалних (администаративних) услова које треба да испуни предлог
програма;
2) испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма;
3) усклађеност циљева програма са општим интересом у области спорта, циљевима Стратегије
развоја спорта у Градској општини Стари град и циљевима програма развоја Савеза
спортова Стари град;
4) вредновање квалитета предлога програма;
5) финансијска процена (евалуација).
Спортска организација која је носилац програма којим се обезбеђује остваривање потреба и интереса
грађана из члана 3. ове Одлуке не може за финансирање истих активности да подноси програме и за
средства од другог нивоа власти у Републици Србији.
Члан 10.
Потребе грађана из члана 3. став 1. тачка 1), 2) и 6) овое Одлуке имају приоритет при избору програма
којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у Градској општини Стари град, односно
други програми могу бити одобрени тек након што се задовоље потребе грађана из члана 3. став 1.
тачка 1), 2) и 6) ове Одлуке.
СГ I П 01-04

4
Члан 11.
Веће Градске општине Стари град ће посебним правилником утврдити категоризацију организација у
области спорта са територије Градске општине Стари град, које су од посебног значаја за Градску
општину Стари град, водећи рачуна о националним категоризацијама спортова и националних гранских
спортских савеза и специфичним потребама и интересима Градске општине Стари град.
Члан 12.
У јавном позиву за достављање предлога посебних програма који се објављује на званичном сајту
Градске општине Стари град наводе се битни услови и критеријуми које треба да испуне предложени
програми, а посебно: предмет јавног позива; висина средстава која су на располагању за предмет
јавног позива, крајњи рок до кога морају да буду употребљена добијена средства; рок до кога морају
бити поднети предлози програма; датум обавештавања носиоца програма о одобреним програмима;
време и лице код кога се може добити документација у вези јавног позива.
Члан 13.
Поступак подношења предлога програма, оцене и одобравања програма, доделе средства за
остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, извештавања и контроле реализације
одобрених програма, Веће Градске општине Стари град ће спроводити, на основу одредаба Закона о
спорту, Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у
области спорта и другим подзаконским актима министарства надлежног за послове спорта и овом
Одлуком.
Веће Градске општине Стари град ће на основу одредаба ове Одлуке, а у складу са законским и
подзаконским прописима којима се уређује област спорта донети посебан правилник којим се ближе
уређују услови, критеријуми, начин објављивања и поступак доделе средстава из буџета Градске
општине Стари град, односно одобравање програма за задовољавање потреба грађана у области
спорта на територији Градске општине Стари град, уз поштовање приоритета у финансирању
делатности у области спорта који су утврђени законом који регулише област спорта.
Правилником из става 2. овог члана разрађују се ближа мерила, критеријуми и начин одобравања
програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Градској општини Стари
град и доделе средства; изглед и садржина предлога програма и документације која се уз предлог
подноси; садржина и изглед извештаја о реализацији и контроли реализације одобрених програма и
друга питања којима се ближе уређује поступак одобравања програма и доделе средства из буџета
Градске општине Стари град.
Члан 14.
Спортском савезу са територије Градске општине Стари град и другим организацијама у области спорта
може се изузетно одобрити одређени програм којим се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у Градској општини Стари град из члана 3. ове Oдлуке и на основу поднетог предлога
програма у току године, без јавног позива у случају када је у питању програм од посебног значаја за
задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Стари град и када је у
питању програм који није из објективних разлога могао бити поднет у роковима утврђеним законом, а
предмет и садржај програма је такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног
носиоца програма.
Члан 15.
Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20 % средстава од укупне суме
средстава буџета Градске општине Стари град, предвиђених за финансирање програма из области
спорта, с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана на Градској
општини Стари град морају односити, по правилу, најмање 15 % на активности повезане са спортом
деце.
Члан 16.
За оцену годишњих и посебних програма Председник Градске општине Стари град образује комисију за
оцену програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
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у Градској општини Стари град (у даљем тексту: Комисија) чије чланове чине помоћник Председника
Градске општине за област социјалне заштите и спорта, представник Већа Градске општине Стари
град, представник из реда Савеза спортова Стари град, као и истакнути спортски стручњаци или лица
која су се истакла радом у области спорта.
Комисија има председника и шест чланова.
Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога, у складу са законским прописима и
одредбама ове Одлуке, а према условима и критеријумима наведеним у јавном позиву и доставља
Председнику Градске општине предлог за одобравање програма.
Решењем о образовању комисије одређује се њен делокруг рада, председник, чланови комисије и
друга питања од значаја за рад комисије.
Стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за
буџет и финансије Управе Градске општине Стари град.
Члан 17.
О одобрењу годишњег и посебног програма, односно пројекта одлучује се појединачним решењем.
Са носиоцем одобреног програма или пројекта Председник градске општине закључује уговор о
реализовању програма, односно пројекта.
Члан 18.
Одобравање годишњих и посебних програма у области спорта, врши се у складу са законом којим се
уређује област спорта, Стратегијом, националном категоризацијом и Програмом развоја спорта у
Градској општини Стари град, а код годишњих програма и у односу на категоризације организација у
области спорта у Градској општини Стари град.
Уговор о одобравању програма, односно пројекта којим се задовољавају потребе и интереси грађана
са територије Градске општине Стари град, који је закључен супротно закону којим се регулише област
спорта или правнилником из члана 10. став 2. ове Одлуке ништав је.
Члан 19.
Градска општина Стари град ставља на увид јавности: извештај о поднетим предлозима програма,
односно пројеката са траженим износом средстава, извештај о одобреним програмима, односно
пројектима са износом одобрених средстава, годишњи извештај о реализовању свих одобрених
програма, односно пројеката за остваривање општег интереса у спорту.
Члан 20.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о остваривању потреба и интереса
грађана у области спорта у Градској општини Стари град („Службени лист града Београда“, број
50/2015 и 111/2016).
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Београда".
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
Мила Поповић
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