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Просечни
капацитети ЈЛС и
ТСС
1. Капацитети ЈЛС

Да ли је Ваша локална самоуправа усвојила Правилник о
финансирању спорта

9%
DA

• Структура запослених у ЈЛС
који се баве питањем спорта
(локални службеници који се
баве са више послова, већници
за спорт, помоћници за спорт)
• Правилници важни са
финансирање спорта:
Правилник о финансирању и
Правилник о категоризацији
спортских организација

NE

91%

• Просечно издвајање градских општина
- 42,101,150.61
• Изузетно велики распон – од 2.985,000
до преко 148.000.000,00
• Просек буџета – 4,72%

Просечна
издвајања

• За годишње програме просек око
4.500.000,00
• Град Београд издвајање за годишње
програме –
• 184.405.000,00
• Број суфинансираних организација око
32
• Просечан буџет за посебне програме
2,726,400.00
• Свега 2 општине финансирају младе
перспективне спортисте

Основни услов – да је ТСС члан ССС

Капацитети
територијалних
спортских
савеза

Број запослених у ТСС – у просеку 0-1 лица

Плате – просек годишње издвајање – 696.000,00

Основна улога: ТСС је предлагач годишњих програма за све
организације у области спорта на својој територији

ТСС је предлагач и свог годишњег програма, у том случају је и
носилац програма. Такође, може да буде и носилац посебних
програма.
У просеку спроводи око 3,5 програма годишње

Обрада и предлагање годишњих програма
спортских организација
Праћење реализације годишњих програма

Просечан
садржај
годишњих
програма
ТСС

Подношење годишњег извештаја ЈЛС
Различите видови едукације чланова –
антидопинг, о фер – плеју, о пројектима и сл.
Организација такмичења и манифестација

Да ли је до 1. јуна 2018. године
носилац програма доставио своје
предлоге годишњих програма
јединици локалне самоуправе?

Изазов а:
непоштовање
годишњег
календара

50% НЕ

50% ДА

DA

NE

Општинско/Градско веће у року од 60 дана од дана усвајања буџета општине/града
објављује (на интернет сајту ЈЛС) јавно обавештење о максимално расположивом износу
у буџету општине/града за финансирање годишњих програма и финансирање посебних
програма, по областима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. ЗС;

Динамика
одобравања
годишњих
програма

20. април – организације у области спорта достављају своје предлоге годишњих
програма спортском савезу на прописаном обрасцу;

1. јун – спортски савез разматра приспеле предлоге организација у области спорта,
утврђују коначне предлоге годишњих програма који би се финансирали из буџета
општне/града врши ревизију предлога и обрасца предлога програма и доставља
предлоге Општинском/Градском већу, на прописаним обрасцима, заједно са
обједињеном рекапитулацијом предложених програма;

5. јун – Председник општине/Градоначелник образује стручну комисију за одобрење
годишњих програма и јавно објављује њен састав;

1. јул – Стручна комисија анализира и оцењује поднете предлоге годишњих програма и
подноси предлог Председнику општине/Градоначелнику

15. јул – Општинско/Градско веће утврђује прелиминарни обједињени
предлог годишњих програма задовољавања потреба и интереса
грађана у општини/граду за наредну буџетску годину, на основу
предлога Стручне комисије;

Динамика
одобравања
годишњих
програма

15. децембар – Општинско/Градско веће ревидира прелиминарани
обједињени предлог годишњих програма и усклађује га са средствима
утврђеним у буџету општине/града за наредну годину, на предлог
Председника општине/Градоначелника;

30. децембар – Општинско/Градско веће одлучује (доноси решење) о
одобравању програма и обавештава носиоце програма о висини
одобрених средстава по годишњим програмима;

31. јануар – Председник општине/Градоначелник закључује уговор о
реализовању програма.

Одобравање и финаснирање годишњих и посебних програма ТСС и
спортских организација

Изазов б - Комисије за одобравање програма (апсурд у којем се налазе
комисије у ЈЛС које оцењују годишње програме спортских организација
које листом али баш све имају готово исте активности, а то су
путовања на такмичења, смештај, плаћање дневница судијама и
делегатима, закуп сале и хонорари спортистима и тренерима
Изазов б) није урађена пуна примена Правилника о категоризацији
спортских организација – постоје различита тумачења шта је то
врхунски спорт и како је он дефинисан. Без обзира што је Законом о
спорту јасно дефинисано шта је то врхунски спорт и врхунски
спортски резултат у ЈЛС ова материја се тумачи на различите
начине. Па тако неке од ЈЛС неправе границу између врхунског
спортског ретултата и спорта за све.

Нису (чл. 138. ст. 7. ЗС).

Да ли су све
потребе и
интереси
грађана
равноправни
при избору шта
ће се
финансирати из
буџета?

При избору програма којим се
задовољавају потребе грађана у области
спорта у јединици локалне самоуправе
следеће потребе грађана у области
спорта имају приоритет:
подстицање и стварање
услова за унапређење
спортске рекреације, односно
бављења грађана спортом,
посебно деце, омладине,
жена и особа са
инвалидитетом;

изградња, одржавање и
опремање спортских објеката
на територији јединице
локалне самоуправе, а
посебно јавних спортских
терена у стамбеним
насељима или у њиховој
близини и школских
спортских објеката, и набавка
спортске опреме и реквизита;

физичко васпитање деце
предшколског узраста и
школски спорт (унапређење
физичког вежбања, рад
школских спортских секција и
друштава, општинска, градска
и међуопштинска школска
спортска такмичења и др.).

Који су општи
законски
критеријуми
за
одобравање
програма?

• програми се финансирају једнократно или у
ратама, у зависности од временског оквира за
реализацију програма;
• носилац програма не може за финансирање
истих активности да подноси програме и за
средства од другог нивоа власти у Републици
Србији;
• једној организацији у области спорта не може се
одобрити више од 20% средстава од укупне суме
средстава буџета предвиђених за финансирање
програма из области спорта, с тим да се
трошкови програма морају односити, по правилу,
најмање 15% на активности повезане са спортом
деце;

Контрола
реализације
програма

• Реализовани трошкови су прихватљиви:
• ако већ нису финансирани из других
јавних прихода,
• да су директно повезани са одобреним
програмом,
• да су настали након потписивања
уговора о реализацији програма,
• да су регистровани кроз одговарајућу
књиговодствену документацију,
• да се могу поткрепити са оригиналном
документацијом са јасно наведеним
датумом и износом и
• да се слажу са максималним
вредностима одобрених трошкова у
финансијском плану програма.

учесници рада фокус групе били једногласни у оцени да чак ни
клубови средњег ранга немају довољно људских ресура и
капацитета да воде спортске организације у складу са Законом
о спорту и да им је преко потребна помоћ професионалаца
које виде у територијалним спортским савезима

Изазов г)

том смислу инситирало на поједностављивање одређених
процедура како у делу аплицирања за коришћење буџетских
средстава тако и у делу правдања тих средстава.

НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ – КАПАЦИТЕТИ И МАЊАК СРЕДСТАВА

• Недостатак података о стању
спортске инфраструктуре
• Имовинско – правна питања,
као и питања око употребне
дозволе
• Спортски центри и установе
физичке културе – проблем
изузетно ниских коефицијената
• Додела термина спортским
организацијама - различита
искуства у ЈЛС
• Шкослке сале – различита
пракса уговарања термина

Изградња, одржавање и опремање спортских објеката
на територији локалне самоуправе, а посебно јавних
спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој
близини и школских спортских објеката, и набавка
спортске опреме и реквизита

• Планирање и финанснирање
спортских реквизита

Посечна издвајања за спортске објекте
УКУПНО СРЕДСТАВА РЕАЛИЗОВАНО ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ/ГРАДА ЗА ОПРЕМАЊЕ
СПОР ТСКИХ ОБЈЕКАТА (СПРАВЕ ,
РЕКВИЗИТИ..)

Просечно издвајање за
финасирање установе физичке
културе по ЈЛС

Просечан буџет за опремање
спортских објеката (справе,
реквизити..) по општини/граду

30.350.373,00

1.032.929.22

Школски спорт
- школска спортска
такмичења
Сремски округ има
највеће процентуално
учешће ученика и
ученица на
општинском нивоу
школских спортских
такмичења чак 48,58%
, Поморавски округ са
45,85%, град Београд
38,2%, Зајечарски
(37,59%) и Пиротски
(36,60%).

БРОЈ УЧЕСНИКА У ШКОЛСКИМ
СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
ПО СПОРТСКИМ ГРАНАМА
Општински ниво такмичења
36781

17419 18996
14719
12380
11229
8913
5049
3254
1774
1472
1247 1816

СПОРТ ЗА СВЕ – ЈЛС ЛИЦЕНЦНО
ПРАВО

2016

Број локалних самоуправа

2017

2018

15

15

Број ангажованих наставника

49

116

159

Број укључених ученика

2940

6960

9540

Број група

98

232

318

Школски спорт – пројекат Спорт у школе

• Постоје у пракси две групе:
спортске организације везано
за фитнес и програми у облику
спортских манифестација који
окуља велики број становника
(али кроз ову линију се
финансира и на пример
традиционални карате и сл)
• Недостатак програма који су
намењени старима, инклузивни
спорт, спорт особа са
инвалидитетом и сл.

• Стандардизација пројеката и
процедура у области
рекреативног спорта
• Испод 10% буџета

Рекреативни спорт

• ИРК кроз мере подршке за
ученике са сметњама у развоју

• Успостављање система за
конкурисање на различите
међународне програме и
фондове (Ерасмус + и сл)
• Увођење пореских олакшица
• Оснивање Фонда за развој спорта
• Питање наплате чланарина (10%
од просечног личног дохотка на
територији Србије за претходну
годину, и то тако што родитељи
донирају разлику која иде од нпр.
4.000,00 динара што је у овом
тренутку максимум до 6.000,00 па
некада и до 8.000,00 динара на
месечном нивоу

Честе сугестије:
-Додатни извори финансирања

• Чланарине наплаћују неки
клубови и за програме за које су
добили средства од ЈЛС

KАД ЗАДУВА ВЕТАР
ПРОМЕНА, НЕКО
ГРАДИ ЗИД, А НЕКО
ВЕТРЕЊАЧЕ
ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

КОНТАКТ:
MAJA.KNEZEVIC@SKGO.ORG

ТЕЛЕФОН: 0648703334

Е-PITANJE – SERVIS ZA PITANJE ODGOVORE NA SAJTU
WWW.SKGO.ORG

O SPORTSKIM IGRAMA MLADIH
•Sportske igre mladih u Srbiji se realizuju od 2014.godine.
•2019. godina je za DUNAV OSIGURANJE SPORTSKE IGRE MLADIH bila najuspešnija od
osnivanja.
•U 6. godini organizacije Igara u Srbiji učestvovalo je preko 75.000 dece i mladih.
•Održavaju se već 23. godinu i najmasovnija su sportska manifestacija u Evropi.
•Od osnivanja Igara do danas u Igrama je učestvovalo više od 1 700 000 učesnika.
•U 2019. godini, u regionu u SPORTSKIM IGRAMA MLADIH učestvovalo je više od 203.000
učesnika.

•Igre pružaju priliku deci uzrasta od 7. do 15. godina da, u periodu od aprila do avgusta,
potpuno besplatno, učestvuju u profesionalno organizovanim takmičenjima u 10 sportova.
•Deca ne moraju biti aktivni sportisti već samo ljubitelji zdravog načina života i druženja.

TAKMIČENJA
# Devojčice i dečaci, u periodu od aprila do avgusta, potpuno besplatno, imaju mogućnost da
učestvuju u takmičenjima.

# Pravo učešća imaju svi pojedinci i sve slobodno formirane ekipe, ljubitelji zdravog načina života i
druženja, a ne samo deca koja se aktivno bave sportom.
# Takmičenja su organizovana na profesionalnom nivou, bez obzira što je u pitanju amaterski sport, u
skladu sa svim propozicijama i pravilima pojedinog sporta Sportskih igara mladih.
# Sistem organizacije takmičenja u okviru Sportskih igara mladih realizuju se u okviru tri faze:
- Kvalifikaciona takmičenja / gradska finalna takmičenja
- Državno finale
- Veliko međunarodno finale
# Pobednici kvalifikacionih takmičenja stiču pravo učešća na Državnom finalu, a pobednici Državnog
finala ostvaruju pravo nastupa na Velikom međunarodnom finalu koje se održava u Splitu.

0

SPORTOVI

Rukomet

Basket
3 na3

Odbojka

Mali
fudbal

Igra “Između
dve vatre”

Stoni tenis

Atletika
60 m

Tenis

Šah

Odbojka
na pesku

SPORTSKE IGRE MLADIH 2019.
SRBIJA
# BROJ TAKMIČARSKIH DANA:
120
# BROJ UČESNIKA:
75. 000
# BROJ FINALISTA NA
DRŽAVNOM PRVENSTVU :
2.349

# BROJ MEDALJA I DIPLOMA:
5.860
# BROJ SLUŽBENOG OSOBLJA I
SPORTSKIH STRUČNJAKA:
2.420

