РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 96-77/2013-VIII/5
Датум: 24. децембар 2013. године
Београд, Његошева 77
Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу
члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 24/11 и 99/11 - др.
закони) члана 8. став 1. тачка 14. и члана 15. став 1. тачка 3. Статута Градске општине Врачар
("Службени лист града Београда", број 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), д о н е л а
ОДЛУКУ
О СУФИНАНСИРАЊУ СПОРТСКИХ ПРОГРАМА И АКТИВНОСТИ
ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Члан 1.
Овом Одлуком се уређују ближе услови, критеријуми и начин и поступак доделе средстава из
буџета Градске општине Врачар, односно одобрење програма и активности за задовољавање потреба
грађана у области спорта на територији Градске општине Врачар, као и начин јавног објављивања
података о предложеним програмима и активностима за суфинансирање, одобреним програмима и
активностима и реализацији одобрених програма и активности, као и друга питања од значаја за
суфинансирање општих интереса у области спорта.
Члан 2.
Термини којима су у овој Одлуци означени носиоци активности односно одговорна лица, а
изражени су у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на која се
односе, у складу са начелима и прописима о родној равноправности.
Члан 3.
Право коришћења средстава из члана 1. ове Одлуке имају:
- спортске организације, удружења и друга правна лица регистрована за обављање спортских
активности и спортских делатности, која реализују програме највећим делом на територији Градске
општине Врачар а у циљу задовољавања потреба грађана Врачара у области спорта (у даљем тексту:
спортске организације),
- физичка лица - спортисти који имају пребивалиште на територији Градске општине Врачар (у
даљем тексту: спортисти), а који се баве спортским активностима.
Корисници средстава, спортске организације морају бити регистроване најмање годину дана, а
спортисти чланови спортске организације минимум годину дана.
Члан 4.
Одлуком о буџету Градске општине Врачар за сваку буџетску годину опредељују се средства за
суфинансирање програма и активности којима се задовољавају потребе грађана у области спорта.
Средства ће се додељивати само до висине средстава планираних у буџету за текућу годину за ту
намену.

Ознака: П2.01-2

Страна 1 од 7

Члан 5.
Спортска организација или спортиста може конкурисати са више спортских програма или
активности, а средства из буџета Градске општине Врачар додељују се за суфинансирање само једног
програма или активности.
Члан 6.
Одобрени програм мора бити реализован до истека буџетске године.
Члан 7.
Средства за суфинансирање програма спортских огранизација из члана 3. став 1. алинеја 1. ове
Одлуке могу се користити за:
1. организацију, одржавање и реализацију програма од посебног интереса за општину Врачар;
2. организацију, одржавање и реализацију програма који доприносе развоју спорта и укључивању
грађана у спортске активности;
3. подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом,
посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
4. подстицање и стварање услова за унапређење предшколског и школског спорта (рад школских
спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и
др.);
5. организацију, одржавање и реализацију програма који доприносе подизању квалитета у области свих
сегмената спорта;
6. организацију, одржавање и реализацију програма који доприносе здравственој превенцији грађана
кроз бављење рекреативним спортом;
7. организацију, одржавање и реализацију програма који доприносе унапређивању и омасовљавању
спорта у предшколским установама и школама;
8. промовисање спорта као сегмента здравог животног стила;
9. социјалну интеграцију особа с посебним потребама кроз спортске активности;
10. да су програми од националног значаја, односно од значаја за Градску општину Врачар, или од
ширег регионалног, тј. међународног значаја.
Приоритет при избору програма за суфинансирање из буџета Градске општине Врачар, имају
програми из става 1. тачка 3. и 4. овог члана Одлуке.
Члан 8.
Средства за суфинансирање програма спортских организација додељују се на основу Јавног
конкурса за суфинансирање спортских програма и активности из буџета Градске општине Врачар (у
даљем тексту: Јавни конкурс), који расписује председник Градске општине Врачар.
Јавни конкурс се расписује за сваку буџетску годину, најкасније до 31. јануара текуће године.
Уколико средства опредeљена Одлуком о буџету за годину за коју се расписује Јавни конкурс не
буду у целости распоређена, Јавни конкурс ће бити расписан по истој процедури за нараспоређени део
средстава у текућој години.
Обавештење о расписивању Јавног конкурса се објављује у средствима јавног информисања, а
текст Јавног конкурса објављује се на званичној интернет страници Градске општине Врачар, и не може
бити објављен краће од 15 дана.
Члан 9.
Јавни конкурс спроводи Kомисија за спровођење поступка Јавног конкурса за суфинансирање
спортских програма и активности из буџета Градске општине Врачар, председника Градске општине
Врачар (у даљем тексту: Комисија).
Решењем о именовању Комисије утврђују се задаци Комисије.
Комисија броји пет чланова, а у свом саставу има председника, заменика председника и три
члана, од од којих је један правник, један економиста и један који је стручњак из области рада спортских
удружења.
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Чланови Комисије не могу бити чланови спортскох организација.
Стручне, административно-техничке и организационе послове за потребе Комисије обавља
надлежна организациона јединица Управе Градске општине Врачар.
Члан 10.
Јавни конкурс садржи:
-

области од значаја за суфинансирање општих интереса у области спорта;
услове које спортска организација мора да испуни као учесник на Јавном конкурсу;
процедуру и рок за пријављивање на Јавни конкурс;
обавезну документацију која се подноси уз пријаву на Јавни конкурс;
укупан износ средстава опредељених за реализацију програма,
минималну и максималну вредност средстава која се додељују;
проценат сопственог новчаног учешћа спортске организације у укупној вредности програма;
критеријуме и мерила за оцену и бодовање свих програма;
рок за доношење Одлуке о додели средстава;
начин објављивања Одлуке о додели средстава;
друге елементе које уобичајено садржи Јавни конкурс.
Члан 11.

Пријаве на Јавни конкурс се подносе Комисији на посебном пријавном обрасцу који је саставни
део конкурсне документације.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима Јавног
конкурса неће бити разматране.
Члан 12.
Конкурсна документација, поред пријавног обрасца садржи и:
-

-

образац предлога програма;
образац буџета програма;
биографију координатора програма и кључних стручњака;
фотокопију оснивачког акта (одлуке, уговора и сл.) или статута,
фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну
годину, са доказом о предаји;
писану изјаву о обезбеђивању сопственог новчаног учешћа у суфинансирању програма;
потврду надлежне институције о постигнутим успесима и оствареним резултатима у претходној
години;
сагласност власника или корисника простора у којем се планира организовање, одржавање или
реализација програма или изјава подносиоца пријаве да ће прибавити потребну сагласност
уколико је није могуће прибавити у тренутку подношења пријаве;
фотокопију уверења (потврде, извода) да је спортска организација уписана у регистар код
надлежног органа.

Спортске организације чији програми буду изабрани на Јавном конкурсу и којима се доделе
средства из буџета Градске општине Врачар, дужна су доставити надлежној организационој јединици
Управе Градске општине Врачар: оверену фотокопију оснивачког акта (одлуке, уговора и сл.) или
статута, оверену фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за
претходну годину и оверену фотокопију уверења (потврде, извода) да је спортска организација уписана
у регистар код надлежног органа.
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Члан 13.
Критеријуми за оцењивање програма су:
-

проценат учешћа спортске организације у суфинансирању предложеног програма;
оствaрени резултати спортске организације претходних година;
седиште спортске организације;
одрживост програма;
категоризација спортова;
циљна група обухваћена спортском манифестацијом и програмом.
Члан 14.

Комисија разматра приспеле пријаве и врши оцену сваког програма на основу бодовања
критеријума утврђених у члану 13. ове Одлуке.
Начин бодовања утврђује Комисија.
Члан 15.
О спроведеном поступку Јавног конкурса, Комисија води Записник и сачињава Предлог одлуке о
избору спортских програма и активности спортских организација којима се из буџета Градске општине
Врачар додељују средства за реализацију програма.
Записник и Предлог одлуке Комисија доставља председнику Градске општине Врачар, у року од
20 дана, од дана истека рока за подношење пријава на Јавни конкурс.
Члан 16.
Председник Градске општине Врачар на основу Записника и Предлога одлуке Комисије, доноси
Одлуку о избору спортских програма и активности спортских организација којима се из буџета Градске
општине Врачар додељују средства за реализацију програма, у року од 10 дана од дана пријема
Записника и Предлога одлуке.
Члан 17.
О резултатима Јавног конкурса Комисија обавештава учеснике у поступку у року од 8 дана од
дана доношења Одлуке из члана 16. ове Одлуке.
Члан 18.
Учесници конкурса имају право да поднесу приговор Већу Градске општине Врачар, у року од 8
дана од дана пријема обавештења из члана 17. ове Одлуке.
Члан 19.
Обавештење о доношењу Одлуке о избору спортских програма и активности спортских
организација којима се из буџета Градске општине Врачар додељују средства за реализацију програма,
објављује се у средствима јавног информисања, а текст Одлуке на званичној интернет страници Градске
општине Врачар, у року од 8 дана од дана коначности Одлуке.
Члан 20.
По коначности Одлуке о избору спортских програма и активности спортских организација
којима се из буџета Градске општине Врачар додељују средства за реализацију програма, председник
Градске општине Врачар закључује уговоре о суфинансирању и реализацији програма спортске
организације из буџета Градске општине Врачар, у року од 15 дана.
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Члан 21.
Уговор садржи:
1. назив и садржину програма,
2. износ средстава који се додељује из буџета општине за реализацију програма,
3. начин на који се преносе додељена средстава за реализацију програма,
4. укупну вредност програма,
5. процентуално учешће Градске општине Врачар у укупној вредности програма,
6. датум почетка и завршетка реализације програма,
7. права, обавезе и одговорности уговорних страна,
8. време трајања уговора,
9. начин и рокове за подношење извештаја,
10. начин надзора над одвијањем реализације програма,
11. услове за раскид уговора пре истека рока на који је закључен,
12. права и обавезе уговорних страна у случају раскида уговора пре истека времена на који је
закључен,
13. начин решавања спорова.
Саставни део уговора чине опис програма и буџет програма.
Члан 22.
Председник Градске општине Врачар, на предлог Комисије, може одобрити одређени програм
спортској организацији којим се реализује општи интерес из члана 7. став 1. ове Одлуке и на основу
поднетог предлога програма у току године, без Јавног конкурса, када је у питању програм од посебног
значаја за остваривање општег интереса у спорту, а програм није било могуће унапред планирати.
Пријаве за програме из става 1. овог члана подносе Комисији на посебном пријавном обрасцу.
Пријавни образац прописује Комисија.
Непотпуне пријаве, Комисија неће разматрати.
На поступак разматрања приспелих пријава, за доделу средстава корисницима из ства 1. овог члана,
примениће се одредбе члана 14. ове Одлуке.
Члан 23.
О извршеном бодовању поднетог предлога програма из члана 22. став 1. ове Одлуке, Комисија
води Записник и сачињава Предлог одлуке о суфинансирању програма спортске организације из буџета
Градске општине Врачар.
Записник и Предлог одлуке Комисија доставља председнику Градске општине Врачар, у року од
15 дана, од дана заседања Комисије.
Члан 24.
Председник Градске општине Врачар на основу Записника и Предлога одлуке, доноси Одлуку о
суфинансирању програма спортске организације из буџета Градске општине Врачар, у року од 10 дана
од дана достављања Записника и Предлога одлуке.
Члан 25.
Средства за суфинансирање активности спортиста из члана 3. став 1. алинеја 2. ове Одлуке могу
се користити за:
1. спортску опрему;
2. закуп простора за тренинге;
3. учешће на припремама, турнирима, такмичењима и сл.:
а) на територији града Београда
б) на територији Републике Србије
в) међународна такмичења, турнири и сл.
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Члан 26.
Пријаве за суфинансирање активности из члана 25. ове Одлуке, подносе се Комисији на
прописаном пријавном обрасцу. Пријавни образац прописује Комисија.
Непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.
Члан 27.
Критеријуми за оцењивање активности прописаних чланом 25. ове Одлуке су:
место спровођења активности,
досадашња сарадња и спровођење активности на територији општине Врачар,
квалитет и значај активности,
успех спортиста на домаћим и међународним спортским такмичењима која су у календару
спортских - гранских савеза,
- спортисти из групе,
- категоризација.
-

Члан 28.
Комисија разматра приспеле пријаве и врши оцену активности на основу бодовања критеријума
утврђених у члану 27. ове Одлуке.
Начин бодовања утврђује Комисија.
Члан 29.
О извршеном бодовању предложених активности спортиста из члана 25. ове Одлуке, Комисија
води Записник и сачињава Предлог одлуке о суфинансирању активности спортиста којима се из буџета
Градске општине Врачар додељују средства за реализацију активности.
Записник и Предлог одлуке Комисија доставља председнику Градске општине Врачар, у року од
15 дана, од дана заседања Комисије.
Члан 30.
Председник Градске општине Врачар на основу Записника и Предлога одлуке, доноси Одлуку о
суфинансирању активности спортиста којима се из буџета Градске општине Врачар додељују средства
за реализацију активности, у року од 10 дана од дана достављања Записника и Предлога одлуке.
Члан 31.
Бодовање по категоријама се врши према Одлуци о категоризацији спортова Градске општине
Врачар.
Одлуку о категоризацији спортова на територији Градске општине Врачар, доноси председник
Градске општине Врачар.
Члан 32.
За суфинансирање програма и активности из члана 22. и члана 25. ове Одлуке, председник Градске
општине Врачар, може ангажовати највише 20% од укупно опредељеног износа средстава у буџету за
текућу годину за ту намену.
Средства одобрена за суфинансирање програма и активности из члана 22. и 25. ове Одлуке могу
износити највише 20% од максималног износа средстава који је предвиђен Јавним конкурсом за
суфинасирање спортског програма и активности.
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Члан 33.
Корисници средстава из ове Одлуке дужни су да доставе извештај председнику Градске општине
о утрошку одобрених средстава, односно реализацији спортских програма и активности, у року од 15
дана од дана завршетка реализације програма и активности, а најкасније до 31. децембра буџетске
године.
Уколико се извештаји из става 1. овог члана не доставе, корисницима средстава неће бити
додељена средства у наредне три године, односно њихово учешће на конкурсу и пријаве неће бити
разматране.
Члан 34.
Надлежна организациона јединица Управе градске општине Врачар прати реализацију програма
и врши контролу његове реализације.
Корисници средстава су дужни да надлежном органу у сваком моменту омогуће контролу
реализације програма и активности и увид у сву потребну документацију.
Уколико се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава надлежни орган дужан је
да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава са законском каматом, од дана преноса
средстава а њихово евентуално учешће на конкурсу, односно пријаве неће бити разматране у наредне
три године.
Таквом кориснику средства неће бити додељена у наредне три године, односно њихово учешће
на конкурсу и пријаве неће бити разматране.
Члан 35.
Председник градске општине Врачар подноси Скупштини Градске општине Врачар Извештај о
реализацији програма и активности финансираних из буџета Градске општине Врачар за сваку буџетску
годину.
Члан 36.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града
Београда".
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