Законски оквир за систем
спорта у Граду Београду

Увод
• Влада Републике Србије, на предлог Министарства омладине и спорта, донела је Стратегију развоја спорта у Републици
Србији за период 2014 – 2018. године и Акциони план за њену примену („Службени гласник РС”, број 1/15). Визија
Стратегије је унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених односа становника Републике Србије кроз
бављење спортом, као елемента који је од суштинског значаја за развој њихове личности и здравог начина живота.
• Мисија је стварање система спорта у Републици Србији у коме ће свако имати право да се бави спортом, са циљем развоја
своје личности, одржавања доброг здравља, побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења
слободног времена, унапређења квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата. Јавне власти свих нивоа у
Републици Србији предузимају мере како би се:
• -обезбедило да сви грађани имају могућности да се баве спортом, кроз пружање одговарајућих услова и програма свих
врста и обезбеђивање одговарајућег стручног кадра;
• -осигурали темељи система спорта: спорт у школама и сви видови укључења деце у спортске активности;
• -обезбедило планирање, изградња и реконструкција потребних спортских објеката;
• -подржало и подстакло бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање врхунских спортских резултата на највећим
међународним спортским такмичењима.
• Стратегијом су дефинисане четири приоритетне области, а акционим планом су дефинисани како општи тако и посебни
циљеви.
• Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик физичке активности која доприноси физичкој спремности, добром стању
менталног здравља и социјалном повезивању (организована или неформална рекреација, такмичарски спорт,
традиционалне и друге спортске игре), Стратегија ће своје деловање посебно усмерити на следеће приоритете:
1. развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт;
2. повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације;
3. развој и унапређење врхунског спорта;
4. развој и унапређење спортске инфраструктуре.

Прописи којима је уређен систем спорта
1. Закон о спорту („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 10/2016);
2. Закон о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
3. Закон о главном граду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др.
Закон и 37/2019);
4. Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 (други закон), 95/2018)
5. Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018 (Аутентично тумачење)
6. Закон о управним споровима ("Службени гласник РС", бр. 111/2009)
7. Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/2009, 99/2011 (други закон), 44/2018 (други закон));
8. Закон о планском систему Републике Србије ("Службени гласник РС", број 30/2018);
9. Закон о јавним службама („Службени гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 83/2014);
10. Уредба о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају
појединачних докумената јавних политика ("Службени гласник РС", број 8/2019);
11. Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014 – 2018. године и Акциони план за њену примену
(„Службени гласник РС”, број 1/15);
12. Статут града Београда („Службени лист града Београда“, број 39/2008, 6/2010 и 23/2013, „Сл. гласник РС", бр.
7/2016 – одлука УС и „Сл. лист града Београда", бр. 60/2019);
13. Одлука о Градској управи града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 126/2016, 2/2017, 36/2017,
92/2018, 103/2018, 109/2018, 119/2018, 26/2019, 60/2019, 85/2019, 101/2019);

Прописи којима је уређен систем спорта
14. Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у
Београду („Сл. лист града Београда“ бр. 57/13, 43/15, 96/16 и 85/19);
15. Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују
потребе и интереси грађана у области спорта у граду Београду („Сл. лист града
Београда“, бр. 5/2017);
16. Програм развоја спорта у граду Београду за период од 2016. до 2018.
године (донет од стране Скупштине града Београда и објављен на званичној
интернет страници Секретаријата за спорт и омладину);
17. Стратегију развоја града Београда до 2021. године („Сл. лист града
Београда", бр. 47/2017 и 55/2017 - испр.);
18. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Сл. гласник РС“, бр. 41/2019);
19. Одлука о комуналном реду (»Сл. лист града Београда», бр.
10/11...26/2019);
20. Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих
површина («Службени лист града Београда», бр. 12/01...26/2019);
21. Одлука о накнадама за коришћење јавних површина за територију града
Београда („Службени лист града Београда“, бр. 118/2018, 52/2019).

Град Београд и градске општине
• У члану 6. став 2. Закона о главном граду (“Сл. гласник РС",
бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 37/2019),
прописано је да ради ефикаснијег и економичнијег обављања
одређених надлежности града Београда, у оквиру законом
утврђене територије града Београда, Статутом града се образују
градске општине.

• У члану 4. став 1. Статута града Београда („Сл. лист града
Београда", бр. 39/2008, 6/2010 и 23/2013, „Сл. гласник РС", бр.
7/2016 – одлука УС и „Сл. лист града Београда", бр. 60/2019),
прописано је да ради ефикаснијег и економичнијег остваривања
својих надлежности и остваривања права грађана, град Београд
образује градске општине.
• У члану 19. став 1. Статута града Београда, прописано је да су
градске општине у граду Београду: Барајево, Вождовац, Врачар,
Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд,
Обреновац, Палилула, Раковица, Савски венац, Сопот, Стари град,
Сурчин и Чукарица.

• Послови градских општина града Београда у области спорта
предвиђени су чланом 77. ст. 1. тачка 19. Статута града
Београда, којим је прописано да градска општина у складу са
законом и овим статутом, преко својих органа, доноси програм
развоја спорта на нивоу градске општине који је усклађен са
програмом развоја спорта на нивоу Града; финансира или
суфинансира изградњу и одржавање спортских објеката у јавној
својини Града на свом подручју, обезбеђује средства за
финансирање и суфинансирање програма којима се задовољвају
потребе грађана у области на подручју градске општине; може
основати установе у области спорта.
• Надлежности града Београда прописане су чланом 25. и 27.
Статута града Београда

Потребе и интереси грађана за чије се
остваривање обезбеђују средства у буџету
јединица локалне самоуправе
(члан 137. и 138. Закона о спорту)
• Одредбом чл. 137. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр.
10/16) прописане су потребе и интереси грађана за чије се
остваривање обезбеђују средства у буџету јединица локалне
самоуправе, у складу са законом, а то 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 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;
3) организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
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 јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима;

6) 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.);
7) делатност организација у области спорта чији је оснивач јединица локалне самоуправе;
8) делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне
самоуправе;
9) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање 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 релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области
спорта на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;
14) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне самоуправе 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 јединица локалне самоуправе и
спортских објеката у својини јединице локалне самоуправе 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 развоју спорта.

Чл. 138. Закона о спорту
•

Одредбе овог закона и подзаконских аката донетих на основу овог закона које се односе на услове, критеријуме и начин одобрења програма и пројеката,
односно финансирање делатности којима се остварује општи интерес у области спорта, закључење уговора, подношење извештаја, контролу
реализације и обавезу враћања добијених средстава, сходно се примењују и на програме, односно делатности којима се задовољавају потребе грађана
у области спорта у јединицама локалне самоуправе.

•

Јединица локалне самоуправе преко надлежних органа уређује ближе услове, критеријуме и начин и поступак доделе средстава из буџета јединице
локалне самоуправе, односно одобрење програма за задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе и начин
јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање, одобреним програмима и реализацији одобрених програма.

•

Градови у којима су образоване градске општине уређују и обезбеђују задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у тим градским
општинама сходном применом одредаба овог закона које се односе на потребе и интересе грађана у јединицама локалне самоуправе.

•

Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од укупне суме средстава буџета јединице локалне самоуправе
предвиђених за финансирање програма из области спорта, с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у јединици
локалне самоуправе морају односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са спортом деце.

•

Предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе из члана
137. став 1. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) овог закона, подноси надлежни територијални спортски савез јединице локалне самоуправе, а
предлог посебних програма из члана 137. став 1. тач. 4), 9), 11) и 15) овог закона - територијални спортски савез јединице локалне самоуправе и друге
организације у области спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе, у складу са динамиком утврђеном у члану 117. став 1. овог
закона.

•

Под територијалним спортским савезом из става 5. овог члана сматра се онај територијални спортски савез који је учлањен у Спортски савез Србије.

•

Потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) овог закона имају приоритет при избору програма којим се задовољавају потребе грађана у области
спорта у јединици локалне самоуправе, односно други програми могу бити одобрени тек након што се задовоље потребе грађана из члана 137. став 1. тач.
1), 2) и 6) овог закона.

•

Одобравање годишњих и посебних програма из става 4. овог члана у гранама и областима из члана 120. став 2. тачка 2) овог закона врши се у складу са
овим законом, Стратегијом, националним категоризацијама и Програмом развоја спорта у јединици локалне самоуправе, а код годишњих програма и у
односу на категоризације организација у области спорта у јединици локалне самоуправе.

•

Уговор о одобрењу програма, односно пројекта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у јединици локалне самоуправе који је закључен
супротно овом закону или без постојања акта из става 2. овог члана ништав је.

• Предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у
области спорта са седиштем на територији јединице локалне
самоуправе, подноси надлежни територијални спортски савез јединице
локалне самоуправе. За град Београд надлежни територијални
спортски савез града је Спортски савез Београда.
• За општину надлежни територијални спортски савез градске општине
града Београда је територијални спортски савез општине.
• Под територијалним спортским савезом се сматра онај терирторијални
спортски савез који је учлањен у Спортски савез Србије.
• Спортски савез Београда је члан Спортског савеза Србије, а
територијални спортски савез општине је члан и Спортског савеза
Београда и Спортског савеза Србије.
• Годишњи програм извршава се према динамици Програмског
календарa у складу са чланом 117. стaв 1. Закона о спорту.

Годишњи програм
Одредбом чл. 110. Закона о спорту прописано је да установе у
области спорта могу оснивати, у складу са законом којим се
уређују јавне службе, Република Србија, аутономна покрајина, и
јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: оснивач) и у
буджету оснивача обезбеђују се средства за рад, у складу са
законом.
Годишњи програм рада установе из става 1. овог члана одобрава
оснивач.
(Закон о јавним службама („Службени гласник РС", бр. 42/91,
71/94, 79/2005, 83/2014));

Програмски календар
(чл. 117. Закона о спорту)

Годишњи програм извршава се према следећој динамици:
1. јун - предлагачи, односно носиоци програма достављају своје предлоге годишњих
програма Министарству;
1. јул – министар образује стручну комисију за избор програма и пројеката која
анализира и оцењује поднете предлоге годишњих програма;
15. јул – Министарство 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 – Министарство ревидира предлоге годишњих програма и усклађује их
са средствима утврђеним у буџету Републике Србије за наредну годину;
30. децембар – Министарство доноси одлуку и обавештава носиоце програма о
висини одобрених средстава по програмима и пројектима.
Посебни програм извршава се по јавном позиву.
Рокови из става 1. овог члана представљају крајњи рок у Програмском календару.

• Спортска организација (спортско удружење и спортско привредно
друштво) која је носилац годишњег програма мора бити члан
одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза преко
кога се остварује општи интерес у области спорта.
У складу са чланом 138. став 7. Закона о спорту, приоритет при избору
програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у јединици
локалне самоуправе су:
• 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.).

Посебни програми
(чл. 138. ст. 5. и ст. 7., Закона о спорту)
• Предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у области спорта са седиштем
на територији јединице локалне самоуправе из члана 137. ст. 1. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14)
и 16) овог закона, подноси надлежни територијални спортски савез јединице локалне самоуправе, a
предлог посебних програма из чл. 137. ст. 1. тач. 4), 9), 11) и 15) овог закона – територијални
сппортски савез јединице локалне самоуправе и друге организације у области спорта са седиштем на
територији јединице локалне самоуправе, у складу са динамиком утврђеном у чл. 117. став 1. овог
закона.
• Потребе грађана из чл. 137. ст. 1. тач. 1), 2) и 6) овог закона имају приоритет при избору програма
којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у јединици локалне самоуправе, односно
други програми могу бити одобрени тек након што се задовоље потребе грађана из члана 137. став 1.
тач. 1), 2) и 6) овог закона.

• обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и
унапређење квалитета стручног рада са њима;

Општи интерес у области спорта
У одредби чл. 112. Закона о спорту наводи се да је општи интерес у области спорта:
1) обезбеђивање услова за припрему, учешће и остваривање врхунских спортских резултата спортиста на олимпијским играма, параолимпијским играма и
другим великим међународним спортским такмичењима;
2) унапређење система спорта и подизање капацитета Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије и Спортског савеза Србије и других
надлежних националних спортских савеза за гране и области спорта преко којих се остварује општи интерес у области спорта;
3) изградња, опремање и одржавање спортских објеката који су од значаја за развој спорта на целом подручју Републике Србије, водећи рачуна о регионалној
покривености и степену развоја спортске инфраструктуре у јединицама локалне самоуправе;
4) стипендије за спортско усавршавање врхунских спортиста аматера и новчана помоћ врхунским спортистима са посебним заслугама;
5) национална признања и награде за посебан допринос развоју и афирмацији спорта;

6) активности спортских кампова за перспективне спортисте, који су од посебног значаја за Републику Србију;
7) организација међународних и националних спортских такмичења од значаја за Републику Србију;
8) обезбеђивање услова за организовање и одржавање школских и универзитетских спортских такмичења на нивоу Републике Србије;
9) унапређење спортске рекреације, промоција и подстицање бављења спортом свих грађана Републике Србије, а нарочито деце, жена, младих и особа са
инвалидитетом;

10) спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);
11) унапређење заштите здравља спортиста, унапређење стручног рада и стручног оспособљавања у спорту;
12) међудржавна и међународна спортска сарадња и развијање спорта и сарадње са организацијама из дијаспоре;
13) научни скупови, истраживачко-развојни и научноистраживачки пројекти у спорту и издавање спортских публикација од националног значаја;
14) делатност и програми организација у области спорта чији је оснивач Република Србија.

Одредба чл. 113. Закона о спорту
• Општи интерес у области спорта из чл. 112. овог закона остварује
се кроз финансирање или суфинансирање програма и
пројеката, ако законом није друкчије прописано, и то:
• 1) за тач. 1)-8) на годишњем нивоу (у даљем тексту: годишњи
програм);
• 2) за тач. 9)-13) по јавном позиву (у даљем тексту: посебни
програм).
• Финансирање делатности организација из чл. 112. ст. 1. тачка 14)
овог закона врши се у складу са законом.

• Предлог посебних програма подноси територијални спортски
савез јединице локалне самоуправе и друге организације у
области спорта са седиштем на територији јединице локалне
самоуправе, у складу са програмским календаром. (чл. 138.ст. 5.
Закона о спорту).
• Посебни програм извршава се по јавном позиву. (чл. 117. ст. 2.
Закона о спорту)

Двоструко финансирање
Члан 134. Закона о спорту

• Носилац програма којим се обезбеђује остваривање потреба и
интереса грађана (годишњи и посебни програми) не може за
финансирање истих активности да подноси програме и за
средства од другог нивоа власти у Републици Србији.

Уређење ближих услова, критеријума,начина и поступак доделе
средстава из буџета јединице локалне самоуправе
(Чл. 138. ст.2, Закона о спорту)

• Јединица локалне самоуправе преко надлежних органа уређује
ближе услове, критеријуме и начин и поступак доделе средстава
из буџета јединице локалне самоуправе, односно одобрење
програма за задовољавање потреба грађана у области спорта на
територији јединице локалне самоуправе и начин јавног
објављивања података о предложеним програмима за
финансирање, одобреним програмима и реализацији одобрених
програма.

• У складу са чланом 138. став 3. Закона о спорту („Сл. гласник
РС“, бр. 10/2016) Секретаријат за спорт и омладину Градске
управе града Београд је донео Одлуку о задовољавању потреба
и интереса грађана у области спорта у Београду („Сл. лист
града Београда“ бр. 57/13, 43/15, 96/16 и 85/2019) и Правилник о
одобравању и финансирању програма којима се остварују
потребе и интереси грађана у области спорта у Београду („Сл.
лист града Београда“ бр. 5/17).
• У члану 4. став 1. тачка 1. Одлуке о задовољавању потреба и
интереса грађана у области спорта у Београду, прописане су
потребе и интереси грађана у области спорта за чије се
остваривање обезбеђују средства из буџета градских општина
града Београда.

Јединице локалне самоуправе / градске
општине града Београда
• Одредбом чл. 138 ст. 2. Закона о спорту прописано је да: Јединице локалне
самоуправе предко надлежних органа уређују ближе услове, критеријуме и
начин и поступак доделе средстава из буџета јединице локалне самоуправе,
односно одобрење програма за задовољавање потреба грађана у области
спорта на територији јединице локалне самоуправе и начин јавног
објављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.

• Одредбом чл. 138. ст. 3. Закона о спорту прописано је да: Градови у којима су
образоване градске општине уређују и обезбеђују задовољавање потреба и
интереса грађана у области спорта у тим градским општинама сходном
применом одредаба овог закона које се односе на потребе и интересе грађана
у јединицама ликалне самоуправе.

• Одредбом чл. 138. ст. 4. Закона о спорту прописано је да: Једној
организацији у области спорта не може се одобрити више од 20%
средстава од укупне суме средстава буџета јединице локалне
самоуправе предвиђених за финансирање програма из области спорта,
с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у јединици локалне самоуправе морају односити, по
правилу, најмање 15% на активности повезане са спортом деце.
• Одредбом чл. 137. ст. 5., Закона о спорту, прописано је: Јединица
локалне самоуправе утврђује које су организације у области спорта из
става 1. тачка 8) овог члана од посебног значаја за јединицу локалне
самоуправе, сходном применом критеријума прописаних чланом 120.
став 3. овог закона и на основу категоризације организација у области
спорта у јединици локалне самоуправе и Програма развоја спорта у
јединици локалне самоуправе.

• У складу са чланом 142. став 4. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр.
10/2016) градске општине града Београда су у обавези да у року од
годину дана од усвајања Националне стратегије развоја спорта, утврде
програм развоја спорта на својој територији, у складу са наведеном
стратегијом, и доставе га Министарству омладине и спорта Републике
Србије у року од 15 дана од дана усвајања исте.
• Град Београд – Секретаријат за спорт и омладину донео је Програм
развоја спорта у граду Београду за период 2016. године до 2018.
године.
• Скупштина града Београда, донела је Стратегију развоја града
Београда („Сл. лист града Београда", бр. 47/2017 и 55/2017 - испр.) до
2021. године.

Спортска рекреација
• У члану 3. став 1. тачка 3. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр.
10/2016) прописана је дефиница спортске рекреације:
• СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА (рекреативни спорт, спорт за све,
масовни спорт) је област спорта која обухвата добровољно
бављење физичким вежбањем, односно спортским активностима
ради одмора, освежења, забаве, унапређивања здравља или
унапређивања сопствених резултата и ради задовољења потреба
за кретањем, игром и дружењем, у свим сегментима
становништва.

• У граду Београду у складу са чланом 120. став 5 . Закона о спорту
у области спортске рекреације постоји више националних
спортских савеза који имају статус надлежног спортског савеза
преко кога се остварује општи интерес у области спортске
рекреације и то су:
• Асоцијација „Спорт за све“,
• Савез за рекреацију и фитнес Београда и
• Соколски савез Београда.

• У члану 137. став 1. тачка 1. Закона о спорту („Сл. гласник РС“,
бр. 10/2016) прописано је да потребе и интереси грађана за чије се
остваривање обезбеђују средства у буџету јединице локалне
самоуправе, у складу са Законом о спорту јесте и подстицање и
стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно
бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа
са инвалидитетом.

• У члану 138. став 5., Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр.
10/2016) прописано је:
Предлог свог годишњег програма и годишњих програма
организација у области спорта са седиштем на територији јединице
локалне самоуправе из чл. 137. став 1. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10),
12), 13), 14) и 16) овог закона, подноси надлежни територијални
спортски савез јединице локалне самоуправе, а предлог посебних
програма из чл. 137. став 1. тач. 4), 9), 11) и 15) овог закона –
територијални спортски савез јединице локалне самоуправе и друге
организације у области спорта са седиштем на територији јединице
локалне самоуправе, у складу са динамиком утврђеном у чл. 117.
ст. 1. овог закона.

• У члану 138. став 7. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр.
10/2016) прописано је да спортска рекреација има приоритет
при избору програма којима се задовољавају потребе грађана у
области спорта и јединици локане самоуправе.

Сходно одредби чл. 138. ст. 2. и ст. 3. Закона о спорту, прописано
је да градске општине града Београда треба да уређују ближе
услове, критеријуме и начин и поступак доделе средстава из буџета
градских општине града Београда, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији
градских општина града Београда и начин јавног објављивања
података о предложеним програмима за финансирање, одобреним
програмима и реализацији одобрених програма.

Обезбеђивање термина за тренирање
учесницима у систему спорта
• Одредбом чл. 137. ст. 1. тачка 15) Закона о спорту, прописано је:
„рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне
самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне
самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске
активности и доделу термина за тренирање учесницима у
систему спорта.“

Отворени објекти за спорт и рекреацију
- Одредбом чл. 145. ст. 1., Закона о спорту, прописано је да су спортски објекти уређене и
опремљене површине и објекти намењени обављању спортске активности.
- Одредбом чл. 146. ст. 1. тачка 1) и 2) Закона о спорту, прописано је да према врсти простора у
коме се обављају спортске активности објекти могу бити затворени спортски објекти и
отворени спортски терени
- Одредбом чл. 149. Закона о спорту, прописано је шта су јавни спортски објекти

- Одредбом чл. 150. Закона о спорту, прописано је да је део школе, односно високошколске
установе намењен за остваривање наставног плана и програма физичког васпитања ученика,
односно студената (школска спортска сала, школски спортски терен и сл.), има положај
спортског објекта, у смислу овог закона.

Дечја игралишта, паркови, зелене, рекреационе површине и јавне површине
•

Уређење и одржавање дечјих игралишта, паркова, зелених површина као и коришћење јавних површина регулисани су:

-

Правилником о безбедности дечјих игралишта („Сл. гласник РС“, бр. 41/2019);

-

Одлуком о комуналном реду (»Сл. лист града Београда», бр. 10/11...26/2019);

-

Одлуком о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина («Сл. лист града Београда», бр. 12/01...26/2019) и

-

Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Београда («Сл. лист града Београда», бр. 118/2018).

•

Одредбом чл. 1., Правилника о безбедности дечјих игралишта, прописани су битни захтеви за заштиту здравља и безбедности који се односе на
потребне површине и опрему за јавна дечја игралишта, као и други захтеви и услови који морају бити испуњени при употреби дечјих игралишта;
садржина декларације о усаглашености; садржина техничке документације; поступци за оцењивање усаглашености; редовни и ванредни прегледи дечјиг
игралишта; знак усаглашености и означавање усаглашености и заштитна клаузула.

•

Одредбом чл. 1. Одлуке о комуналном реду, прописује се комунални ред на територији града Београда и мере за његово спровођење. Овом одлуком не
уређују се питања комуналног реда која се уређују другим прописима.

•

Одредбом чл. 1. Одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина, прописују се услови и начин организовања послова у
обављању комуналне делатности уређења и одржавања паркова, зелених површин, као и услови коришћења ове комуналне делатности на територији
града Београда.

•

Одредбом чл. 1. Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Београда, утврђује се висина накнаде за коришћење јавних
површина за територију града Београда, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује
обавезу плаћања накнаде.

Организација спортских такмичења и манефестација од
значаја за Град и градске општине
Одредбама чл. 156., 157. и 159., Закона о спорту, у делу који се односи на
организацију спортских приредби (спортске манифестације и спортска
такмичења), прописано је између осталог: Спортска приредба може да се
организује ако организатор има обезбеђен одговарајући објекат, односно
простор, опрему, стручне и друге раднике и ако испуњава друге услове у складу
са законом и спортским правилима.
За одржавање спортских или других приредби на општинским путевима и
улицама, накнада је прописана Одлуком о накнадама за коришћење јавних
површина за територију града Београда („Службени лист града Београда“, бр.
118/2018, 52/2019), у делу „Тарифа накнада за коришћење јавних површина“ –
Тарифни број 1., став 1. тачка 6).
Одредбом чл. 7. Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за
територију града Београда, прописано је да: «Накнаду за коришћење јавних
површина не плаћају директни и индиректни корисници буџетских средстава.

Извештавање
• Одредбом чл. 130. ст. 10., Закона о спорту („Сл. гласник РС“ бр. 10/2016), прописано је да:
Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као и организације у области спорта чији
се програми и пројекти у области спорта финансирају из јавних прихода Републике Србије,
аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и од стране јавних предузећа достављају
Министарству извештај о одобреним и реализованим програмима и пројектима којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта.
• Одредбом чл. 138., Закона о спорту прописано је да: Одредбе овог закона и подзаконских аката
донетих на основу овог закона које се односе на услове, критеријуме и начин одобрења
програма и пројеката, односно финансирање делатности којима се остварује општи интерес у
области спорта, закључење уговора, подношење извештаја, контролу реализације и обавезу
враћања добијених средстава, сходно се примењују и на програме, односно делатности којима
се задовољавају потребе грађана у области спорта у јединицама локалне самоуправе.

• Правилник о одобравању и финансирању програма којима се устварују потребе и интереси
грађана у области спорта у граду Београду (Службени лист града Београда, бр. 5/17)
• Чл. 16 Правилника – Обрасци за предлоге програма и извештавање
• Чл. 33. Извештај о реализацији програма

Чл. 16. Правилника
Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми:
1) да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене најосновније информације о носиоцу програма и
предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава) и које је потписало лице овлашћено за
заступање предлагача, односно носиоца програма;
2) да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко попуњеном (откуцаном или
одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби.
3) да је потпун, јасан, прецизан и садржи веродостојне податке;
4) да је поднет у прописаном року.

Обрасци предлога програма, односно апликационог формулара, су:
Образац 1.1 - Пријава програма за гранске спортске савезе; 1.2 - Општи образац;
Образац 1.3 - Такмичење из основног програма;
Образац 1.4 - Рекапитулација такмичења из основног програма;
Образац 1.5 - Програми стручног усавршавања и оспособљавања ;
Образац 1.6 - Програм припреме спортиста;
Образац 1.7 - Набавка опреме, справа и реквизита;

Образац 1.8 - Програм тестирања спортиста;
Образац 1.9 - Рад канцеларије;

Образац 1.10 - Укупни трошкови са структуром прихода;

Образац 5.1 - Пријава годишњег програма за општински ниво школског спорта;
Образац 5.2. - Извештај о реализованом програму школског спорта на општинском нивоу;
Образац 5.3. - Прилог уз образац извештаја о реализованом програму школског спорта на општинском нивоу;
Образац 5.4. - Образац извештаја о утрошку средстава о реализованом програму школског спорта на општинском нивоу;
Образац 5.5. - Прилог уз образац извештаја о утрошку средстава за реализован програм школског спорта; Образац 5.6. Пријава годишњег програма за градски ниво школског спорта;
Образац 5.7. - Извештај о реализованом програму школског спорта на градском нивоу;
Образац 5.8. - Пријава програма осталих програма школског спорта;
Образац 5.9. - Извештај о реализацији осталих програма школског спорта;
Образац 6.1.1 - Општи подаци Мулти спортови;
Образац 6.1.2 - Општи образац програми спортске рекреације;
Образац 6.1.3 - Манифестације - такмичења из програма спортске рекреације; Образац 6.1.4 - Програми стручног
усавршавања у спортској рекреацији;
Образац 6.1.5 - Кампови спортске рекреације;
Образац 6.1.6 - Набавка опреме справа и реквизита за реализацију спортске рекреације;
Образац 6.1.7 - Тестирање учесника у програмима спортске рекреације;
Образац 6.1.8 - Рад канцеларије у програмима спортске рекреације; 6.1.9 - Укупни трошкови програма спортске
рекреације;
Образац 6.2.2 - Извештај општи образац спортске рекреације;
Образац 6.2.3 - Извештај са манифестације - такмичења спортске рекреације;
Образац 6.2.4 - Извешта програм стручног усавршавања у спортској рекреацији;
Образац 6.2.5 - Извештај о реализацији програма кампа спортске рекреације;

Образац 6.2.6 - Извештај набавке опреме за програм спортске рекреације;
Образац 6.2.7 - Извештај тестирања учесника у програмима спортске рекреације;
Образац 6.2.8 - Извештај рада канцеларије у програмима спортске рекреације;
Образац 6.2.9 - Извештај годишњи - Завршни финансијски о реализацији програма спортске рекреације;
Образац 6.2.10 - Извештај са спецификацијом расхода за реализацију програма спортске рекреације;
Образац 7.1 - Пријава посебних програма;
Образац 7.2 - Извештај посебних програма;
Образац 8.1 - Пријава програма за зимски распуст;
Образац 8.2 - Извештај програма за зимски распуст;
Образац 9.1 - Пријава програма за летњи распуст;
Образац 9.2 - Извештај програма за летњи распуст;
Образац 10.1 - Предлог годишњег програма којим се остварује општи интерес у области спорта кроз изградњу,
опремање и одржавање спортских објеката;
Образац 10.2 -Завршни извештај о реализацији програма изградње - опремања - одржавања спортских објеката;
Образац 11 -Табела вредновања квалитета годишњих и посебних програма;
Образац 12 - Вредновање (оцена) предложеног програма;
Образац 13 - Изјава о партнерству;
Образац 14 - Табела вредновања квалитета годишњег програма категорисаних спортских организација.

Наведени обрасци објављују се на званичној интернет-страници Града Београда www.beograd.rs.

Чл. 33. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта у граду Београду („Сл. лист града Београда“, бр. 5/2017)
• Носиоци одобрених програма обавезни су да секретаријату, на његов захтев, као и у року који је предвиђен уговором о
реализовању програма, а најмање једном годишње, доставе извештај са потребном документацијом о остваривању
програма или делова програма и коришћењу средстава буџета града.
• Периодични извештај се подноси у року од 15 дана по истеку сваког квартала у току реализације програма.
• Секретар може затражити да се уз периодични извештај достави и целокупна документација у вези са извршеним
плаћањима (изводи, рачуни и др.).
• Наредна авансна уплата буџетских средстава се неће уплаћивати оним носиоцима програма који не доставе периодични
извештај.
• Носилац одобреног програма у завршном извештају о реализацији програма врше и процену постигнутих резултата са
становишта постављених циљева (самоевалуација).
• Секретаријат може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано раскинути уговор о реализовању
програма ако подносилац одобреног програма не достави извештај у року предвиђеном уговором.
• Носилац програма је у обавези да у року од 30 дана од завршетка реализације програма и исплате средстава, достави
секретаријату завршни (коначни) извештај о реализацији програма.
• Секретаријат може затражити да се уз завршни извештај достави и целокупна документација у вези са извршеним
плаћањима (изводи, рачуни и др.).
• Секретаријат разматра само оне извештаје о реализацији програма који су поднети на прописаном обрасцу.
• Документација која се подноси уз периодични или завршни извештај, мора да упућује на ставку (део) извештаја на који се
односи, односно документација која се односи на утрошак средстава мора да упућује на конкретни трошак из
финансијског плана програма.
• Документација која се подноси уз периодични или завршни извештај а односи се на утрошак средстава подноси се у
целости, нумерички се означава и у прилогу се ређа узлазним редоследом.

Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 (други закон), 95/2018)

Овим законом уређују се садржина, врсте и облици и поступак инспекцијског надзора, овлашћења и обавезе учесника у
инспекцијском надзору и друга питања од значаја за инспекцијски надзор.
Инспекцијски надзор је посао државне управе чија садржина и појам су утврђени законом којим се уређује рад државне управе,
кога врше органи државне управе, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, с циљем да се
превентивним деловањем или налагањем мера обезбеди законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и
спрече или отклоне штетне последице по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе.

Инспекцијском надзору уподобљавају се други облици надзора и контроле чијим вршењем се испитује примена закона и других
прописа непосредним увидом у пословање и поступање надзираног субјекта, које врше органи из става 1. овог члана и други
субјекти са јавним овлашћењима, у складу са посебним законом.
Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018 (Аутентично тумачење)
Управни поступак јесте скуп правила која државни органи и организације, органи и организације покрајинске аутономије и органи
и организације јединица локалне самоуправе, установе, јавна предузећа, посебни органи преко којих се остварује регулаторна
функција и правна и физичка лица којима су поверена јавна овлашћења (у даљем тексту: органи) примењују када поступају у
управним стварима.
Закон о управним споровима ("Службени гласник РС", бр. 111/2009)

Овим законом уређује се предмет управног спора, надлежност за решавање управних спорова, странке, правила поступка, правна
средства и извршење донетих судских пресуда.
Овим законом обезбеђује се судска заштита појединачних права и правних интереса и законитост решавања у управним и другим
Уставом и законом предвиђеним појединачним стварима.

