
 
Скупщтинa Градске ппщтине Савски венац на 24. седници, пдржанпј 21. септембра 

2015. гпдине, на пснпву шлана 138. став 1. и 2. Закпна п сппрту („Службени гласник РС“ 
брпј 24/11 и  99/11-др. закпн), шлана 4. Одлуке п задпвпљаваоу пптреба и интереса 
грађана у пбласти сппрта ("Службени лист Града Бепграда" брпј 57/13 и 43/15) и шлана 17. 
Статута Градске ппщтине Савски венац („Сл. лист Града Бепграда“, брпј 45/08, 18/10, 
35/10, 33/13 и 36/13) усвпјила је следећу 
 

ОДЛУКУ О ЗАДОВОЉАВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 

 

Увпдне пдредбе 
Члан 1.  

Овпм пдлукпм ближе се уређују услпви, критеријуми, нашин и ппступак дпделе средстава 
из бучета Градске ппщтине Савски венац, ради задпвпљаваоа пптреба и интереса грађана 
у пбласти сппрта на ппдрушју Градске ппщтине Савски венац, (у даљем тексту: ппщтина). 
 

Члан 2.  

Ппједини изрази упптребљени у пвпј пдлуци, а схпднп Закпну п сппрту ("Службени 
гласник PC" брпј 24/11), имају следеће знашеое: 

1. сппртске активнпсти јесу сви пблици физишке и умне активнпсти кпји, крпз 
непрганизпванп или прганизпванп ушещће, имају за циљ изражаваое или 
ппбпљщаое физишке спремнпсти и духпвнпг благпстаоа, ствараое друщтвених 
пднпса или ппстизаое резултата на такмишеоима свих нивпа; 

2. сппртске делатнпсти јесу делатнпсти кпјима се пбезбеђују услпви за пбављаое 
сппртских активнпсти, пднпснп пмпгућава оихпвп пбављаое, а нарпшитп: 
прганизпваое ушещћа и впђеое сппртских такмишеоа, укљушујући и међунарпдна 
такмишеоа, пбушаваое за бављеое сппртским активнпстима и планираое и 
впђеое сппртских активнпсти; сппртскп суђеое; прганизпваое сппртских 
припрема и сппртских приредба; пбезбеђеое и управљаое сппртскпм ппремпм и 
пбјектима; струшнп пбразпваое, псппспбљаваое, усаврщаваое и инфпрмисаое у 
пбласти сппрта; наушнп-истраживашки и истраживашкп-развпјни рад у сппрту; 
прппаганда и маркетинг у сппрту; саветпдавне и струшне услуге у сппрту; сппртскп 
ппсредпваое; 

3. сппрт за све (рекреативни сппрт) јесте пбласт сппрта кпја пбухвата бављеое 
сппртским активнпстима ради пдмпра и рекреације, унапређиваоа здравља или 
унапређиваоа сппствених резултата, у свим сегментима пппулације; 

4. сппртскп такмишеое јесте сппртска приредба кпја се пдвија према унапред 
утврђеним и ппзнатим сппртским правилима, кпја мпгу бити ппщте важећа за 
кпнкретну грану сппрта или самп за кпнкретну сппртску приредбу и шији је циљ, 
кпјем сваки ушесник тежи, или ппбеда прптивника или ппстизаое извеснпг унапред 
пдређенпг сппртскпг резултата; 



5. перспективни (талентпвани) сппртиста јесте малплетни сппртиста кпји је на пснпву 
пстварених сппртских резултата рангиран, у складу са Наципнапнпм 
категпризацијпм сппртиста, у категприју перспективних сппртиста; 

6. сппртска прганизација јесте прганизација кпја се пснива ради пбављаоа сппртских 
активнпсти и сппртских делатнпсти, у складу са закпнпм; 

7. сппртиста јесте лице кпје се бави сппртским активнпстима; 
8. категприсани сппртиста јесте сппртиста кпји је на пснпву пстварених сппртских 

резултата рангиран у складу са Наципналнпм категпризацијпм сппртиста;  

Термини кпјима су у пвпј пдлуци пзнашени пплпжаји, прпфесије, пднпснп 
занимаоа, изражени у граматишкпм мущкпм рпду, ппдразумевају прирпдни 
мущки и женски рпд лица на кпја се пднпсе. 

Члан 3.  

Пптребе и интереси грађана у пбласти сппрта за шије се пствариваое пбезбеђују 
средства из бучета ппщтине су: 

1. ппдстицаое и ствараое услпва за унапређеое сппрта за све, пднпснп бављеое 
грађана сппртпм, ппсебнп деце, пмладине, жена и пспба са инвалидитетпм; 

2. израдоа, пдржаваое и ппремаое сппртских пбјеката на ппдрушју ппщтине, а 
ппсебнп јавних сппртских терена у стамбеним насељима или у оихпвпј близини и 
щкплских сппртских пбјеката, и набавка сппртске ппреме и реквизита; 

3. прганизација  сппртских такмишеоа пд ппсебнпг знашаја за ппщтину; 
4. сппртски развпј талентпваних сппртиста и унапређеое квалитета струшнпг рада са 

оима; 
5. предщкплски и щкплски сппрт на ппдрушју ппщтине; 
6. делатнпст прганизација у пбласти сппрта шији је псниваш или шлан ппщтина; 
7. активнпст сппртских прганизација, сппртских друщтава, удружеоа, теритпријалних 

сппртских савеза на ппдрушју ппщтине пд ппсебнпг знашаја за ппщтину, у 
зависнпсти пд тпга да ли је сппртска грана пд знашаја за ппщтину, кпја је категприја 
сппртске гране, кпликп сппртиста пкупља, у кпјпј мери се унапређује струшни рад, 
у кпм рангу такмишеоа сппртска прганизација ушествује и у кпјпј мери се ппвећава 
пбухват бављеоа грађана сппртпм; 

8. унапређеое защтите здравља сппртиста и пбезбеђиваое адекватнпг сппртскп-
здравственпг пбразпваоа сппртиста, ппсебнп младих, укљушујући и антидппинг 
пбразпваое; 

9. стипендираое и струшнп усаврщаваое категприсаних сппртиста, ппсебнп 
перспективних сппртиста; 

10. спрешаваое негативних ппјава у сппрту; 
11. едукације, инфпрмисаое и саветпваое грађана, сппртиста и псталих ушесника у 

систему сппрта п питаоима битним за пдгпварајуће бављеое сппртским 
активнпстима и делатнпстима; 

12. перипдишна тестираоа, сакупљаое, анализа и дистрибуција релевантних 
инфпрмација за адекватнп задпвпљаваое пптреба грађана у пбласти сппрта на 
теритприји ппщтине; истраживашкп-развпјни прпјекти и издаваое сппртских 
публикација; 



13. унапређеое струшнпг рада ушесника у систему сппрта са ппдрушја ппщтине и 
ппдстицаое заппщљаваоа виспкпкваликификпваних сппртиста; 

14. раципналнп и наменскп кприщћеое сппртских пбјеката са ппдрушја ппщтине крпз 
пбезбеђиваое  термина за тренираое ушесницима у систему сппрта и 

15. награде и признаоа за ппстигнуте сппртске резултате и дппринпс развпју сппрта. 

Члан 4.  

Пптребе и интереси грађана у пбласти сппрта на ппдрушју ппщтине, из шлана 3. пдлуке, 
пстварују се крпз финансираое или суфинансираое прпграма и прпјеката (у даљем 
тексту: прпграм) и тп:  

1. за ташке 1,3,4,5,7,9 ,11,12. и 13. на гпдищоем нивпу (у даљем тексту: гпдищои 
прпграм); 

2. за ташке 6, 8, и 10. пп јавнпм ппзиву (у даљем тексту: ппсебни прпграм); 
3. за ташке 2, 14. и 15.на пснпву аката кпје дпнпси надлежни прган ппщтине; 

Нпсипци прпграма, кпји ппднесу гпдищои прпграм у кпјем су пбухваћене и активнпсти за 
кпје се сагласнп пвпј пдлуци ппднпси ппсебни прпграм, не мпгу за исте активнпсти да 
кпнкурищу и у тпм ппсебнпм прпграму. 

Учесници у ппступку планираоа 
Члан 5.  

Веће Градске ппщтине пбразује Кпмисију за сппрт и рекреацију ГО Савски венац (у 
даљем тексту Кпмисија). 

Кпмисија има председника, заменика председника и 5 шланпва пд кпјих се два именују 
на предлпг Савеза сппртпва Савски венац. 

Председник или заменик председника кпмисије се пп правилу именују на предлпг 
Савеза сппртпва Савски венац. 

Кпмисија пбавља ппслпве предвиђене пвпм Одлукпм и друге ппслпве кпји јпј се ппвере 
рещеоем п пбразпваоу кпмисије. 

Струшне, прганизаципне и административнп-технишке ппслпве за пптребе кпмисије 
пбавља прганизаципна јединица Управе Градске ппщтине Савски венац кпја је надлежна 
за сппрт и рекреацију. 

Члан 6.  

Савез сппртпва Савски венац, кап теритпријални сппртски савез, за Градску ппщтину 
Савски венац пбавља ппслпве кпјима се пбезбеђују услпви за праћеое, развпј и 
унапређеое сппрта на нивпу ппщтине у складу са закпнпм и пвпм пдлукпм. 

 



Гпдишои акт п припритетима у пбласти сппрта 
 

Члан 7.  
Веће ГО Савски венац дпнпси Акт п припритетима у пбласти сппрта за сваку гпдину. 
Овај Акт служи кап пснпв планираоа активнпсти у пбласти сппрта за све нпсипце 
планираоа.  
Актпм се нарпшитп пдређују припритети међу пбластима из шлана 3. пве пдлуке, кап и 
план манисфестација кпје прганизује ГО Савски венац.  
 

Члан 8.  

Предлпг Акта припрема Кпмисија и даје га на јавну расправу, најкасније дп 1. јуна.  

Предлпг се припрема на пснпву стратещких дпкумената вищег ранга, стратещких 
дпкумената ГО Савски венац и евалуације прпграма из претхпдне гпдине. 

 
Члан 9.  

Веће градске ппщтине усваја Акт п припритетима у пбласти сппрта за наредну гпдину, 
најкасније дп 1. септембра. 

Акт п припритетима се дпставља Савезу сппртпва и пбјављује на сајту ппщтине и на друге 
ппгпдне нашине шини дпступнпм јавнпсти. 
 

Општи услпви за финансираое гпдишоег прпграма и ппсебних прпграма 
 

Члан 10.  

Правп на финансираое или суфинансираое прпграма из шлана 4., став 1, ташке 1. и 2. 
имају прганизације у пбласти сппрта. 
Организације у пбласти сппрта за дпбијаое бучетских средстава за реализацију прпграма 
мпрају испуоавати следеће ппщте услпве: 

1. да су регистрпване у складу са закпнпм; 
2. да искљушивп или претежнп ппслују на недпбитнпј пснпви; 
3. да имају седищте на теритприји града Бепграда; 
4. да активнп делују најмаое гпдину дана; 
5. да пбављају сппртске активнпсти и пствариваоем прпграма дппринпсе 

пствариваоу развпја сппрта на ппдрушју ппщтине; 
6. да је прпграм у складу са закпнпм, ппщтим актима прганизације и сппртским 

правилима надлежнпг савеза у пбласти сппрта; 
7. да испуоавају у складу са закпнпм прпписане услпве за пбављаое делатнпсти кпје 

су у вези са прпгрампм; 



8. да су дпставили извещтај п успещнпј реализацији пдпбренпг прпграма укљушујући 
и дпказе п наменскпм кприщћеоу средстава бучета ппщтине, укпликп је бип 
нпсилац прпграма претхпдне гпдине; 

9. да нису у ппступку ликвидације, стешајнпм ппступку или ппд привременпм 
забранпм пбављаоа делатнпсти; 

10. да немају блпкаду ппслпвнпг рашуна; 
11. да немају ппреске дугпве или дугпве према прганизацијама спцијалнпг псигураоа; 
12. да нису у ппследое две гпдине правнпснажнпм пдлукпм кажоене за прекрщајни 

или привредни преступ у вези са делатнпщћу;  
 

Члан 11.  

Опщти критеријуми за вреднпваое гпдищоег прпграма и ппсебних прпграма су: 

- реалан финансијски план и пднпс свих извпра финансираоа; 
- птвпренпст и дпступнпст активнпсти предвиђених прпгрампм; 
- референтнпст и струшнпст нпсипца прпграма; 
- мерљивпст пднпса резултата и улпжених средстава; 
- да се прпграм реализује у текућпј гпдини;   
- да се прпграм реализује на ппдрушју ппщтине, псим прпграма припрема и 

ушещћа на такмишеоима; 
- да су директни трпщкпви реализације прпграма пправдани, стварни и у 

неппсреднпј вези са циљевима реализације прпграма; 

       - да дпдатни (индиректни) пправдани трпщкпви нпсипца прпграма не прелазе 20% 
пд директних пправданих трпщкпва реализације прпграма. 

       -   да je пбезбеђенп најмаое 10% пд укупних трпщкпва прпграма из сппствених 
средстава или  некпг другпг извпра.                                      

Члан 12.  

Ппд директним трпщкпвима сматра се: закуп прпстпра за сппртске активнпсти, 
ангажпваое сппртских струшоака и сарадника кпји реализују прпграм редпвних, пднпснп 
ппсебних активнпсти, редпвне лекарске прегледе сппртиста, псигураое сппртиста, 
набавку сппртске ппреме, реквизита и справа, трансппрт сппртске ппреме, превпз и 
смещтај сппртиста на припремама и такмишеоима, судијске таксе и кптизације за 
такмишеое, щтампаое публикација и материјала, инфпрмисаое јавнпсти. 

Ппд индиректним пправданим трпщкпвима сматра се: накнада за рад лица кпја ушествују 
у реализацији прпграма - највище две прпсешне брутп зараде у Републици Србији, према 
ппдацима пргана надлежнпг за ппслпве статистике; трпщкпви куппвине ппреме и 
плаћаоа услуга (нпр. хптелске услуге) - ппд услпвпм да су неппхпдни за реализацију 
прпграма и да су угпвпрени у складу са закпнпм кпјим се уређују јавне набавке. 

Члан 13.  

Непправдани трпщкпви су: дугпви и ппкриваое губитака или задужеоа; каматна 
задужеоа; ставке кпје се већ финансирају из некпг другпг прпграма; трпщкпви куппвине 



земљищта и зграда и капитална улагаоа, псим када је тп неппхпднп за реализацију 
прпграма; трпщкпви губитака збпг прпмена курса валута на финансијскпм тржищту; 
трпщкпви птплате рата пп пснпву раније закљушених угпвпра (лизинг, кредит); куппвина 
алкпхплних пића и дувана; казне; куппвина ппклпна, псим кпд прганизације 
међунарпдних сппртских приредби и у складу са правилима надлежнпг међунарпднпг 
сппртскпг савеза; "разнп", "евентуалнп", "псталп" (сви трпщкпви мпрају бити детаљнп 
пписани у бучету прпграма). 

Средства кпја прганизација или оени партнери улажу у активнпсти на реализацији 
прпграма мпрају бити ппсебнп наведена. 

Члан 14.  

Правилник п пдпбраваоу и финансираоу прпграма кпјима се пстварује ппщти интерес у 
пбласти сппрта на ппдрушју ппщтине дпнпси Веће ГО Савски венац. 
Оим правилникпм се пдређују критеријуми и нашин пдпбраваоа прпграма и дпделе 
средства за пствариваое пптреба и интереса грађана у пбласти сппрта, фпрму и садржину 
предлпга прпграма и дпкументације кпја се уз предлпг ппднпси, садржину и изглед 
извещтаја п реализацији и кпнтрпли реализације пдпбрених прпграма. 
 

Гпдишои прпграм 
 

Члан 15.  
Предлпг свпг гпдищоег прпграма и прпграма свпјих шланпва, кпји се финансирају или 
суфинансирају на гпдищоем нивпу, ппднпси Савез сппртпва Савски венац и тп за 
прпграме из шлана 4., става 1., ташка 1. пве Одлуке. 
Савез сппртпва упућује ппзив свпјим шланпвима и јавнпсти за предлпге прпграма накпн 
усвајаоа Акта п припритетима из шлана 7. и пдређује рпк за дпстављаое предлпга кпји не 
мпже бити краћи пд 30 дана. 
На пснпву дпстављених предлпга Савез припрема предлпг гпдищоег прпграма и 
дпставља га Кпмисији. 
 

Члан 16.  
О предлпгу се впди јавна расправа кпју прганизује Кпмисија 
Накпн јавне расправе Кпмисија усваја кпнашан предлпг прпграма и дпставља га већу ГО. 
Прпграм се дпнпси на на пснпву припритета утврђеним Актпм из шлана 7.  
 

Члан 17.  
Накпн усвајаоа бучета ГО Савски венац, Кпмисија усваја предлпг кпнашнпг прпграма у 
складу са средствима ппредељеним у бучету и дпставља га Већу на усвајаое. 
 

Ппсебни прпграми 
 

Члан 18.  



Ппсебни прпграми ппднпсе се пп јавнпм ппзиву и тп за пбласти из шлана 4., став 1., ташка 
2. 
Ппсебни прпграми се пдпбравају на пснпву јавнпг ппзива. 
 

Члан 19.  

Области за кпје се расписује јавни ппзив пдређују се на пснпву Акта из шлана 7. 

Члан 20.  
 
Јавни ппзив (кпнкурс) расписује Председник Градске ппщтине Савски венац. 
На јавнпм ппзиву за дпстављаое ппсебних прпграма кпји се пбјављује на званишнпм сајту 
ппщтине навпде се услпви и критеријуми кпје треба да испуни предлпжени прпграм, а 
ппсебнп: 

- предмет јавнпг ппзива; 
- рпк дп кпга мпрају бити ппднети предлпзи прпгама и прган кпме се ппднпсе; 
- местп, време и лице кпд кпга се мпже дпбити дпкументација у вези са јавним 

ппзивпм; 
- датум пбавещтаваоа нпсилаца прпграма п пдпбреним прпграмима; 
- крајои рпк дп кпга мпрају бити упптребљена дпбијена средства; 
- друга питаоа у вези са јавним ппзивпм. 
-  

Члан 21.  
На јавни ппзив се схпднп примеоују правила из прпписа ппщтине кпјима се уређује 
финансираое прпграмаудружеоа грађана. 
Све ппслпве везане за кпнкурс, а нарпшитп струшни преглед и пцену ппднетих предлпга 
врщи Кпмисија 
 

 

 

Активнпсти кпје сампсталнп спрпвпди Општина 
 

Члан 22.  

План пдржаваоа сппртских пбјеката и раципналнпг и наменскпг кприщћеоа сппртских 
пбјеката и терена кпјима управља ппщтина из шлана 3. став 1  ташка 2., дпнпси ппщтинскп 
Веће на предлпг Кпмисије. 

Планпм се пдређује режим кприщћеоа сппртских пбјеката и терена кап и надлежни 
пргани, пднпснп сппртске или друге институције шији је псниваш ппщтина кпји управљају 
и пдржавају сппртске пбјекте и терене. 

Члан 23.  



Опщтина, на предлпг Кпмисије, набавља сппртску ппрему и реквизите за манифестације 
шији је прганизатпр или супрганизатпр, кап и за пптребе такмишеоа шији је прганизатпр 
Савез сппртпва Савски венац, кпју  у тпм слушају уступа на кприщћеое.  

План набавке сппртске ппреме и реквизита се сашиоава на пснпву предлпга Савеза 
сппртпва, щкпла, прганизација у пбласти сппрта и других заинтереспваних лица и 
гпдищоег Акта п припритетима у пбласти сппрта. 

Ппзив лицима из шлана 2. да дају предлпге за набавку сппртске ппреме и реквизита за 
наредну гпдину се щаље најкасније 1. септембра. 

Опщтина  мпже бесппвратнп да уступи кприщћену сппртску ппрему и реквизите, Савезу 
сппртпва Савски венац, сппртским удружеоима и друщтвима, на предлпг Кпмисије. 

 
Члан 24.  

Планпви из шланпва 21. и 22. дпнпсе се накпн јавне расправе, а најкасније дп 1. 
децембра за наредну гпдину. 

На пснвпу усвпјених планпва пдређују се пдгпварајуће апрппријације бучета и надлежне 
прганизаципне јединице Управе сашиоавају финансијски план и план јавних набавки. 

 
Члан 25.  

Награде и признаоа за ппстигнуте сппртске резултате и дппринпс развпју сппрта из 
шлана 3., став 1., ташка 15. дпдељују се на пснпву ппсебнпг правилника кпји дпнпси Веће 
ГО. 

Остале пдредбе 
Члан 26.  

Укпликп Скупщтина ппщтине не усвпји бучет ГО, из привременпг финансираоа се мпгу 
финансирати искљушивп прпграми везани за щкплски сппрт кпјима се пмпгућава 
кпнтинуитет такмишеоа.  
 

Члан 27.  
Организацији у пбласти сппрта, изузетнп се мпгу дпделити средства за реализацију 
прпграма и на пснпву ппднетпг предлпга прпграма, у тпку гпдине, без јавнпг ппзива, у 
слушају када је у питаоу прпграм пд ппсебнпг знашаја за пствариваое пптреба и интереса 
грађана у пбласти сппрта, укпликп прпграм из пбјективних разлпга није мпгап да буде 
ппднет у рпкпвима утврђеним закпнпм, a предмет и саджај прпграма је такав да мпже 
бити успещнп реализпван самп пд стране пдређенпг нпсипца прпграма. 
О дпдели средстава из става 1. пвпг шлана пдлушује Председник Градске ппщтине Савски 
венац, пп мплби прганизације из става 1. 



 
Члан 28.  

Ппщтпваое свих рпкпва из пве пдлуке кпнтрплище Нашелник управе ГО и п неппщтпваоу 
истих пбавещтава Председника и Веће ГО. 
 

Прелазне и завршне пдредбе 
Члан 29.  

Акт п припритетима за 2016. биће дпнета најкасније дп 15. нпвембра 2015. 
Кпмисија за сппрт и рекреацију у складу са пвпм пдлукпм биће пбразпвана у рпку пд 7 
дана пд дана ступаоа на снагу пве пдлуке. 
Ступаоем на снагу пве пдлуке престаје са радпм Кпмисија за сппрт и рекреацију Већа ГО 
Савски венац. 
Правилник п пдпбраваоу и финансираоу прпграма кпјима се пстварује ппщти интерес у 
пбласти сппрта на ппдрушју ппщтине и Правилник п наградама и признаоима за 
ппстигнуте сппртске резултате и дппринпс развпју сппрта биће дпнети у рпку пд 60 дана 
пд дана ступаоа на снагу пве Одлуке. 
 

Члан 30.  

Ова пдлука ступа на снагу 8. дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу Града 
Бепграда". 
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