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На основу члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/2016) и члана 

67. тачка 7. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“, бр. 25/17-пречишћен текст), 

Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана  ______2018. године донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

  О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ  

              ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ УЖИЦУ  

 

 

 
I  ОПШТА ОДРЕДБА 

 

Члан 1. 

           Овом одлуком уређују се  услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из буџета 

Града за одобравање и финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у граду Ужицу. (у даљем тексту: Град). 

 

 

II  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА 

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

 

Члан 2. 

 Средства за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града, 

обезбеђују се у буџету Града. 

 

Члан 3. 

 Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују средства у 

буџету Града, у складу са Законом, су: 

1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављење 

грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; 

2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката на тетиторији Града, 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 Град; 

4) обезбеђење услова за организовање спортских кампова за спортски развој талентованих 

спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;  

5) учешће спортских организација са територије Града у националним 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);  

7) делатност организација у области спорта чији је оснивач Град; 

8) делатност организација у области спорта са седиштем на територији Града, које су од 

посебног значаја за Град;  

9) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-

здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг  образовање; 
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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 Града, истраживачко 

развојни пројекти и издавање спортских публикација;  

14) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта на територији Града и 

подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста; 

15) рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у јавној својини 

чији је корисник Град и спортских објеката у својини Града 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. 

 

Члан 4 

Потребе и интереси грађана у области спорта из члана 3. ове одлуке остварују се кроз 

финансирање и суфинансирање годишњих програма за тачке 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 

16) и посебних програма  из тачке 4), 9), 11) и 15) из средстава Града. 

Приоритет при избору програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта, имају поребе и интереси грађана из члана 3. тачке 1), 2) и 6) ове одлуке. 

 

Члан 5. 

Предлоге годишњих и посебних програма подносе носиоци тих програма према 

Програмском календару из члана 117. Закона.  

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 да конкурише за 

средства код другог нивоа власти у Републици Србији.  

 

 

 

III  ОДОБРАВАЊЕ ПРОГРАМА И ДОДЕЛА СРЕДСТАВА 

 

                                                          Члан 6. 

Поступак подношења програма, оцене и одобравања програма, доделе средстава за 

остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, извештавања и контроле реализације 

одобрених програма врше се у складу са Законом, Правилником о одобравању и финансирању 

програма којима се остварује општи интерес у области спорта ("Службени гласник РС", број 64/16) 

и овом одлуком.  

Програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Граду могу 

бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу: 

1) предлагача програма; 

2) носиоца програма; 

3) садржине и квалитета програма; 

4) финансирања програма. 

 

 

 



3 

 

1. Предлагач програма 

 

Члан 7. 

  Предлог свог годишњег програма и предлоге годишњих програма својих чланова 

(организација у области спорта са седиштем  на територији Града) подноси надлежни 

територијални спортски савез града, за остваривање потреба и интереса грађана  из члана 3. тачке 

1), 3), 5), 6), 8), 12), 13), 14  ове одлуке. 

Предлог годишњег програма изградње, опремања и одржавања спортског објекта на 

подручју Града, укључујући и школски спортски објекат, може се поднети само од стране власника, 

односно корисника земљишта или корисника спортског објекта,  уз сагласност власника земљишта, 

односно спортског објекта. 

Предлог годишњег програма стипендирања за спортско усавршавање категорисаних 

спортиста, посебно перспективних спортиста  може се поднети само од стране организације у 

области спорта чији је спортиста члан. 

Предлог посебних програма из члана 3. тачке 4), 9), 11) и 15) ове одлуке подносе носиоци 

тих програма по јавном позиву који расписује Град.  

Организације у области спорта са седиштем на територији Града које су од посебног значаја 

за Град (члан 3. став 1. тачка 8. одлуке) у предлогу свог годишњег програма наводе и активности 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта за које се, сагласно Закону и 

овој одлуци, подносе посебни програми и не могу да конкуришу по јавном позиву. 

Градско веће утврђује које су организације у области спорта од посебног значаја за Град 

сходном применом критеријума прописаних чланом 120. став 3. Закона и на основу категоризације 

организација у области спорта у Граду и Програма развоја спорта у граду Ужицу.  

 

 

2. Носилац програма 

 

Члан 8. 

Носиоцу програма могу да се доделе средства из буџета Града, на основу поднетог предлога 

годишњег, односно посебног програма, под условом да: 

1)   је регистрован у складу са Законом;  

1) је уписан у националну евиденцију у складу са Законом; 

2)  искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије 

одређено; 

3)  има седиште на територији Града; 

4)  је директно одговоран за припрему и извођење програма; 

5)  је претходно обављао делатност најмање годину дана; 

6)  испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и 

делатности; 

7)  је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих 

година;  

8)  располаже капацитетима за реализацију програма; 

9)  је члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза. 

Носилац програма не може да:  

1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања 

делатности;  

2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и 

уплате буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама 

социјалног осигурања;  
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             3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни 

преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, радом са децом и 

спречавањем негативних појава у спорту. 

 Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је:  

1)   био у сукобу интереса;  

2)  намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за 

подношење програма или ако је пропустио да да све потребне информације.  

 

3. Садржина и квалитет програма 

 

Члан 9. 

Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме: 

1) да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених 

Законом; 

2) да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици Србији и 

Програмом развоја спорта у граду Ужицу; 

3) да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног спортског 

савеза; 

4) да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза; 

5) да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву, код 

посебних програма; 

6) да се реализује на територији града Ужица, осим програма припрема и учешћа на спортским 

такмичењима у Републици Србији и програма припрема и учешћа на међународним спортским 

такмичењима; 

7) да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је 

чланица Република Србија; 

8) да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији града; 

9) да ће се реализовати у текућој години; 

    10)  да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за 

реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма; 

      11) да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма. 

Процена квалитета програма обухвата два типа критеријума : критеријуми за селекцију и 

критеријуми за доделу средстава. 

 Вредновање квалитета годишњих и посебних програма биће детаљније дефинисано 

правилником. 

 

4. Финансирање програма 

 

Члан 10. 

Програми се финансирају, у целини или делимично и у висини и под условима који 

обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета града постигну намеравани резултати. 

Финансијски план (буџет) програма предвиђен предлогом програма треба да буде: 

1) остварив и објективан – да су планирани реални износи по свим изворима средстава и 

врстама трошкова; 

2) обухватан – да садржи све трошкове програма из свих извора финансирања; 

3) структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног обрасца за 

израду програма; 

4) уравнотежен – у односу на планиране трошкове; 

5) тачан  и реалан – по свим врстама трошкова. 
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Члан 11. 

    Финансијски план за реализацију програма састоји се од оправданих директних трошкова и 

оправданих индиректних трошкова који не могу бити већи од 15% од оправданих директних 

трошкова. 

Оправдани директни трошкови морају бити неопходни за реализацију програма, стварни, 

детаљни и лако проверљиви. 

Оправдани индиректни трошкови су прихватљиви ако не обухватају трошкове који су 

финансијским планом  програма намењени непосредној реализацији неког дела програма. 

Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од 

укупне суме средстава буџета Града предвиђених за финансирање програма из области спорта, с 

тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у граду морају 

односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са спортом деце, осим када је то 

супротно природи предложеног програма. 

Носилац годишњег програма дужан је да промет буџетских средстава врши преко посебног 

текућег рачуна за реализацију годишњег програма наведеног у предлогу програма, који ће се 

користити искључиво за буџетска средства која добија из буџета Града, у складу са прописима 

којима се уређује пренос средстава из буџета.  

 

 

IV  ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ 

 

 

Члан 12. 

 Предлози годишњих и посебних програма подносе се посебно за сваког носиоца програма и 

за сваку од области члана 3. став 1. ове одлуке.  

Предлог програма садржи детаљне податке о:  

1) носиоцу програма;  

2) области потреба и интереса грађана из члана 3. став 1. ове одлуке; 

3) учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују;  

4) циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и 

којим групама популације и на који начин ће програм користити;  

5) врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно обављања 

активности;  

6) како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата програма);  

7) буџету (финансијском плану) програма, односно потребним новчаним средствима, 

исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;  

8) динамички план употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и 

рокови у којима су потребна);  

9) начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата;  

10) претходном и будућем финансирању носиоца програма.  

У предлог годишњег и посебног програма уносе се одговарајући подаци о личности лица 

која учествује у реализацији програма, у складу са законом. 

 

 

Члан 13. 

Предлог програма разматра се ако су испуњени  формални критеријуми:  

1) да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене основне 

информације о носиоцу програма и предложеном програму;  

2) да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару);  



6 

 

3) да је потпун, јасан, прецизан и садржи веродостојне податке;  

4) да је поднет у прописаном року.  

Уз предлог програма, поднет на прописаном обрасцу, подноси се и одговарајућа 

документација.  

 

Члан 14.   

Предлози годишњих програма достављају се према динамици утврђеној Програмским 

календаром у складу са  Законом.  

Предлози посебних програма достављају се у року утврђеном јавним позивом.  

Изузетно, сагласно Закону, надлежном спортском савезу и другим организацијама у области 

спорта може се изузетно одобрити одређени програм без јавног позива, када је у питању програм од 

посебног значаја за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Граду и када  није 

из објективних разлога могао бити поднет у роковима утврђеним законом и овом одлуком, а 

предмет и садржај програма је такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног 

носиоца програма. 

 

Члан 15. 

Предлог програма може се изузетно односити и на активности које се реализују у дужем 

временском периоду, до четири године, под условом да је то нужно с обзиром на природу и циљеве 

активности, да су предлогом програма за сваку годину предвиђена потребна средства и да су 

мерљиви годишњи резултати реализације програма.  

 

 

V  ПРОГРАМСКИ КАЛЕНДАР, НАЧИН ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ 

СРЕДСТАВА 

 

Члан 16. 

Годишњи програм се извршава према следећој динамици: 

 - Градска управа надлежна за друштвене делатности у року од 60 дана од дана усвајања буџета  

објављује јавно обавештење о максимално расположивом износу у буџету града за финансирање 

годишњих и посебних програма, по спортским бластима. 

- до 20. априла – Организације у области спорта достављају предлоге годишњих програма 

Спортском савезу Ужице, на прописаном обрасцу; 

- до 1.јуна – Спортски савез Ужице разматра приспеле предлоге организација у области спорта, 

врши ревизију предлога програма и доставља коначне предлоге Градском већу, на прописаним 

обрасцима, заједно са обједињеном рекапитулацијом предложених програма; 

-  до 5. јуна – Градоначелник образује стручну комисију за одобрење годишњих програма; 

- до 1. јула – Стручна комисија анализира и оцењује поднете предлоге годишњих програма и 

подноси предлог Градском већу; 

- до 15. јула – Градско веће утврђује прелиминарни обједињени предлог годишњих програма 

задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта у Граду, за наредну буџетску годину, 

на основу предлога Стручне комисије; 

- 15. децембар – Градско веће ревидира прелиминарни обједињени предлог годишњих програма и  

усклађује га са средствима утврђеним у буџету града  за наредну годину; 

- 30. децембар – Градско веће доноси решење о одобравању програма и обавештава носиоце 

програма о висини одобрених средстава по годишњим програмима; 

- 31. јануар – градоначелник закључује уговоре о реализовању програма. 
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Уколико нека од организација у области спорта не достави Спортском савезу Ужице свој 

предлог програма до 20. априла, оставиће им се у оправданим случајевима накнадни рок до седам 

дана, а ако ни тада предлог не буде достављен, сматраће се да је та организација одустала од 

предлагања својих програма у текућој години.  

 

Члан 17. 

За оцену годишњих и посебних програма градоначелник образује Стручну комисију (у 

даљем тексту: Комисија). 

Комисија има председника и четири члана, од којих је један члан представник Спортског 

савеза Ужице. 

Комисија се састоји од лица која имају искуство у управљању организацијама и програмима 

у области спорта. 

Градоначелник може образовати и посебну стручну комисију за оцену програма из одређене 

области спорта наведене у овој одлуци. 

Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога, на основу Закона, ове 

одлуке и  правилника који доноси Скупштина града (у даљем тексту Правилник) и доставља 

Градском већу предлог за одобравање програма. 

Комисија може, пре достављања предлога Градском већу, да тражи додатно објашњење или 

кориговање програма. 

Комисија може о одређеном питању да затражи и прибави писано стручно мишљење од 

стране истакнутих стручњака или одговарајућих организација. 

 

Члан 18. 

Предлог програма Комисија оцењује према следећим критеријумима:  

1)  испуњеност формалних (административних) услова;  

2) испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и овом одлуком;  

3) усклађености циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта у 

Граду, циљевима програма развоја спорта у граду Ужицу и циљевима Националне стратегије 

развоја спорта у Републици Србији;  

4) вредновање квалитета предлога програма.  

 

Члан 19. 

Процена квалитета годишњих и посебних програма, спроводи се у складу са критеријумима 

утврђеним Законом,  овом  одлуком и Правилником.  

Процена квалитета програма обухвата два типа критеријума за евалуацију: критеријуме за 

селекцију и критеријуме за доделу средстава.  

 

Члан 20. 

Поступак одобравања програма врши се у три фазе.  

У првој фази врши се административна (формална) провера и оцена испуњености услова и 

критеријума у погледу подносиоца, односно носиоца програма, форме предлога програма и 

адекватности предложеног програма, утврђених Законом, овом одлуком, Правилником и јавним 

позивом када су у питању посебни програми.  

У другој фази врши се вредновање квалитета програма према утврђеним критеријумима 

вредновања у складу са овом одлуком  и Правилником и  Градском већу подноси  предлог за 

одобрење програма.  

Прву и другу фазу спроводи Комисија.  
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У трећој фази Градско веће, на основу предлога Комисије, одлучује о одобравању програма 

и  висини  средстава за реализацију програма.  

 

Члан 21. 

У оквиру друге фазе поступка одобравања програма Комисија прво утврђује прелиминарни 

предлог за одобрење програма. 

Уколико су прелиминарним предлогом Комисије, за неке од програма, предвиђена мања 

средства од висине средстава утврђених буџетом предлога програма, Комисија преговара са 

предлагачима.  

После преговора Комисија утврђује коначан предлог и доставља га Градском већу 

 Предлог да се програм не прихвати и не одобре средства, Комисија водећи рачуна о укупно 

расположивим буџетским средствима, даје у случајевима када:  

1) програм није довољно релевантан са становишта остваривања циљева утврђених 

Националном стратегијом развоја спорта  и Програмом развоја спорта у граду Ужицу;  

2)  су други програми приоритетнији, у складу са законом и чланом 4. став 2.ове одлуке;  

3)  финансијске и оперативне могућности подносиоца програма нису довољне;  

4) је програм лошијег квалитета, односно када је добио мањи број бодова у односу на 

одабране предлоге програма;  

5) резултати преговора нису имали позитиван исход.  

 

                                                                     Члан 22.  

Према утврђеној динамици из члана 16.ове одлуке, Градско веће: 

 -   доноси прелиминарну одлуку о одобравању годишњих програма и додели средстава за 

наредну буџетску годину за реализацију годишњих програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта;  

  - ревидира донету прелиминарну одлуку о додели средстава одређеном годишњем 

програму усклађујући је са средствима утврђеним у буџету Града за наредну годину; 

-  доноси коначну одлуку о одобравању годишњих програма, и обавештава носиоце 

програма о висини одобрених средстава по програмима.  

О одобрењу годишњих и посебних програма Градско веће одлучује појединачним решењем.  

Решење Градског већа о одобрењу годишњег и посебног програма је коначно и против њега 

се може водити управни спор. Предмет управног спора не може бити, у складу са законом, износ 

добијених средстава по основу годишњих и посебних програма.  

 

                                                                 Члан 23. 

Са подносиоцем одобреног програма градоначелник закључује уговор о реализовању 

програма. 

Градоначелник са носиоцем годишњег програма закључује уговор за сваку од области  

потреба и интереса грађана из члана 3. став 1. ове одлуке за коју је поднет предлог програма. 

Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива, сагласно Закону, сматраће се да је одустао од предлога програма. 

Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног програма додељена мања средства од 

средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре 

закључења уговора о реализовању програма усклади финансијски план програма и план 

реализације програмских активности са висином додељених средстава и одобреним активностима 

на реализацији програма, и да достави Градском већу допуну, односно измену предложеног 

програма. 
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VI  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

 

Члан 24. 

Носиоци одобрених програма обавезни су да Градској управи надлежној за друштвене 

делатности ( у даљем тексту надлежна управа) подносе периодичне извештаје, у року од 15 дана по 

истеку сваког квартала у току реализације програма, као и годишњи извештај са потребном 

документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета 

града.  

Носилац програма је у обавези да у року од 15 дана од завршетка реализације програма 

достави надлежној управи завршни (коначни) извештај о реализацији програма, са фотокопијама 

комплетне документације о утрошку средстав. 

Извештај о реализацији годишњег програма садржи извештај по свакој програмској целини 

и по свакој области спорта у којој се програм реализује.  

 Носиоци одобрених програма дужни су да на захтев надлежне управе доставе  целокупну 

документацију везану за извршена плаћања (изводи, рачуни и др.), независно од утврђене 

периодике извештавања. 

 

Члан 25. 

Надлежна управа, по завршетку програма,  врши анализу реализације програма и постизања 

планираних ефеката.  

Надлежна управа може ангажовати и одговарајуће стручњаке за спољну евалуацију 

реализације одобрених програма. 

Спортски савез Ужице, као овлашћени предлагач годишњих програма,  дужан је да, у складу 

са Законом и својим статутом, прати реализацију одобрених програма и да на крају реализације 

програма подноси извештај надлежној управи о остваривању циљева и ефеката програма, а ако се 

уоче озбиљни проблеми и недостаци у реализацији програма, и пре тога. 

Организације у области спорта, носиоци годишњих програма,  обавезни су да Спортском 

савезу Ужице, као предлагачу програма, пруже све потребне информације и омогуће увид у сва 

документа и све активности везане за реализацију програма, као и да доставе примерак извештаја о 

реализацији програма, у исто време када и надлежној управи. 

 

 

Члан 26. 

На интернет страници носиоца одобреног програма, објављује се,  у року од 15 дана од дана 

усвајања завршног извештаја о реализацији програма, извештај о раду и о обиму и начину стицања 

и коришћења средстава и тај извештај се доставља и  надлежној управи. Извештај мора бити 

доступан јавности током целе године. 

На интернет страници Града објављују се: извештај о поднетим предлозима програма са 

траженим износом средстава, извештај о одобреним програмима са износом одобрених средстава, 

годишњи извештај о реализовању свих одобрених програма за задовољавање потреба и интереса 

грађана у спорту.. 

На свим документима и медијским промоцијама везаним за реализовање програма мора 

бити истакнуто да се програм финансира средствима из буџета Града. 
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VII  КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА 

 

 

                                                       Члан 27. 

Носилац одобреног програма коме су пренета средства дужан је да наменски користи 

средства добијена из буџета града. 

Средства добијена из буџета града за реализовање програма у области спорта морају се 

вратити, у целости или делимично, даваоцу средстава, заједно са затезном каматом од момента 

пријема, у случајевима утврђеним у члану 133. ст. 1–3. Закона. 

Носилац одобреног програма обавезан је да набавку добара, услуга или радова у оквиру 

одобрених средстава врши у складу са законом којим се уређују јавне набавке. 

 

 

  Члан 28. 

Финансирање реализације програма може се обуставити ако носилац програма: 

1) није доставио извештај о остваривању програма, са потребном документацијом, у 

роковима утврђеним уговором о реализовању програма на захтев надлежне управе;  

2) употребљава средства ненаменски, у потпуности или делимично;  

3) не поштује динамику реализовања програма или се не придржава прописаних или 

уговорених мера које су утврђене у циљу обезбеђења реализације програма; 

 4) престане да испуњава услове који су на основу Закона и ове одлуке  потребни за 

одобрење програма;  

5) спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених контролних мера;  

6) у другим случајевима када очигледно не може да реализује програм у битном делу како је 

планирано.  

Носилац неће одговарати за кашњења или неизвршавање обавеза предвиђених уговором о 

реализацији програма када до неизвршења дође услед више силе (елементарних непогода и сл.), 

налога државних органа, и других околности које су изван реалне контроле и нису последица 

грешке или немара носиоца програма.  

 

 

 

VIII  КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И КОНТРОЛЕ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, 

ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 29. 

У поступку одобравања програма, односно пројеката изградње, опремања и одржавања 

спортских објеката, поред критеријума утврђених у члану 9. ове одлуке, цени се испуњеност 

следећих критеријума: 

1) да за планиране активности постоји потребна документација у складу са законом којим се 

уређује планирање и изградња објеката;  

2) да је обезбеђена локација за изградњу спортског објекта;  

3) да спортски објекат испуњава услове прописане актом којим су уређени услови за 

обављање спортских делатности, у складу са Законом;  

4) да је у питању спортски објекат који је од значаја за развој спорта на територији Града;  

5) да је спортски објекат уписан у матичну евиденцију спортских објеката, у складу са 

Законом;  

6) да је у питању капитално одржавање спортског објекта (реконструкција, доградња, 

адаптацију и санација);  
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7) да су радови на изградњи и капиталном одржавању спортских објеката предвиђени 

одговарајућом планском документацијом;  

8) да је премер и предрачун радова на изградњи, односно одржавању спортског објекта 

урађен и оверен од стране стручног лица;  

9) да је земљиште на којем се планира изградња новог спортског објекта у јавној својини;  

10) да је спортски објекат у јавној својини (у целини или делимично);  

11) да носилац програма из сопствених средстава сноси трошкове припремних радова, 

израде техничке документације, ангажовања стручног надзора, техничког пријема, укњижбе;  

12) да се изградња и одржавање и опремање спортског објекта у оквирима јавно - приватног 

партнерства врши под условима и на начин утврђен законом којим је уређено јавно - приватно 

партнерство;  

13) да се уговором регулишу сва својинска и имовинска питања у вези изградње и 

одржавања спортског објекта, у складу са законом којим је уређена јавна својина и другим 

законима.  

При одобравању програма изградње, опремања и одржавања спортских објеката приоритет 

имају програми који се односе на унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом  и школског спорта. 

 

Члан 30. 

Власник, односно корисник земљишта или спортског објекта уз сагласност власника 

земљишта, односно спортског објекта подноси предлог пројекта изградње, опремања  и одржавања 

спортског објекта.  

Предлог пројекта изградње и капиталног одржавања  спортског објекта могу заједнички да 

поднесе више овлашћених подносилаца, у случају сусвојине на земљишту или објекту. 

Предлог годишњег пројекта (програма) изградње, опремања  и одржавања спортског објекта 

чине појединачни пројекти, који се, у складу са садржајем, групишу у посебне програме:  

1) изградња спортских и рекреативних објеката; 

2) капитално одржавање спортских и рекреативних објеката; 

3) изградња спортских објеката за потребе образовања; 

4) капитално одржавање спортских објеката за потребе образовања; 

5) изградња и прилагођавање спортских објеката за лица са посебним потребама и 

инвалидитетом. 

 

      Члан 31. 

Годишњи пројекат изградње и инвестиционог одржавања спортских објеката извршава се 

према динамици утврђеној програмским календаром у складу са Законом. 

 

      Члан 32. 

Носилац пројекта образује, након обавештења о одобрењу програма, тим за спровођење 

програма и одређује руководиоца и његове чланове. 

Носилац пројекта, по извршеном техничком прегледу и извршеној записничкој 

примопредаји и коначном обрачуну изведених радова, дужан је да обезбеди употребну дозволу. 
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IX ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА 

СТИПЕНДИРАЊА ЗА СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТИСТА 

 

Члан 33. 

Финансирање програма стипендирања за спортско усавршавање категорисаних спортиста, 

посебно перспективних спортиста, врши се у складу са следећим критеријумима: 

1) да је у питању спортиста аматер, у складу са Законом и спортским правилима; 

2) да је спортиста држављанин Републике Србије; 

3) да је спортиста у текућој години рангиран у складу са Законом; 

4) да га његова спортска организација предложи за добијање стипендије; 

5) да се у текућој години бави спортским активностима у спортским организацијама у Граду; 

6) да испуњава обавезе према националној спортској репрезентацији у коју је позван;  

7) за спортисту узраста од 15 до 19 година - да у текућој години има статус ученика и да је у 

претходној школској години остварио минимално врлодобар успех; 

8) да му је утврђена здравствена способност за обављање спортских активности у складу са 

Законом; 

9) да поштује антидопинг правила прописана Законом о спречавању допинга у   спорту; 

10) да је његово понашање на спортским теренима и изван њих у складу са спортским духом и 

фер плејом. 

Градско веће посебном одлуком утврђује максимални број стипендија и висину месечног 

износа стипендија у зависности од категорије спортисте.  

Са спортистом коме је одлуком Градског већа додељена стипендија за спортско 

усавршавање градоначелник закључује уговор о одобравању стипендије. 

Право на стипендију престаје спортисти престанком испуњавања услова из става 1. овог 

члана, на основу одлуке Градског већа. 

 

  

X ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА 

ОДОБРАВАЊА КОРИШЋЕЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА 

 

Члан 34. 

У циљу рационалног и наменског коришћења спортских сала и спортских објеката у јавној 

својини чији је корисник Град, односно који су у јавној својини Града, спортским организацијама 

се може одобрити њихово бесплатно коришћење за спортске активности, односно доделити 

бесплатни термини за тренирање и обављање других спортских активности ако су поред општих 

услова и критеријума утврђених овом одлуком испуњени и следећи услови: 

1) да су све спортске активности које се у спортском објекту обављају бесплатне за све 

спортисте учеснике у реализацији програма; 

2) да је претежни део спортских активности тренирања везан за рад са децом и младим. 

Градско веће утврђује укупан број слободних бесплатних термина (у сатима) по појединим 

спортским објектима, и о финансирању тих термина закључује уговор са организацијом у области 

спорта која управља спортским објектима. 

 

 

 

 

 

 



13 

 

XI  ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА ГОДИШЊИХ 

ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈЕ СУ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА 

ЗА ГРАД УЖИЦЕ 
 

Члан 35. 

Спортски савез Ужице је као надлежни територијални спортски савез  од посебног значаја за 

Град. 

Градско веће доноси одлуку којом се утврђује  организација у  области спорта од посебног 

значаја за Град, у зависности од тога: 

- каква је унутрашња организованост организације; 

- који је ранг спортске гране према Националној категоризацији спортова; 

- колики је број учлањених организација и спортиста; 

- каква је спортска традиција и спортски резултати организације; 

- у којој мери се унапређује стручни рад,; 

- у ком рангу такмичења организација учествује; 

- број екипа организације које се такмиче у оквиру надлежног националног гранског спортског 

савеза (и мушкарци и жене, у свим категоријама); 

- чланства у надлежном националном спортском савезу; 

- испуњености услова за обављање спортских активности и делатности у складу са Законом; 

- у којој мери се повећава обухват бављења грађана спортом; 

- поседовање спортских објеката; 

- у којој мери се делатност организације уклапа у приоритете утврђене Програмом развоја спорта у 

граду Ужицу. 

Предлог да се одређена организација у области спорта утврди за организацију од посебног 

значаја за Град, може дати свака организација у области спорта са територије Града, уз подношење 

документације којом се доказује испуњеност наведених критеријума. 

Градско веће пре доношења одлуке прибавља мишљење Спортског савеза Ужице. 

Градско веће доноси одлуку да одређеној организацији престаје статус организације у 

области спорта која је од посебног значаја за Град када организација престане да испуњава 

критеријуме на основу којих је стекла тај статус. 

 

 

 

ХIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 36. 

Ближа мерила, критеријуми и начин одобравања програма којима се остварују потребе и 

интереси грађана у области спорта у Граду, додела средства, изглед и садржина предлога програма, 

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 средстава из буџета града уредиће се Правилником који доноси Скупштина 

града.   

 

Члан 37. 

       Одредбе ове одлуке сходно се примењују и код одобравања и финансирања програма којима се 

задовољавају потребе и интереси  грађана у области спорта у Градској општини Севојно. 
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Члан 38. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о  финансирању потреба у 

области спорта из буџета града Ужица (''Сл. лист града Ужица'', бр.4/13) 

 

Члан 39. 

Ова  одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града 

Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 06-___/18,                

У Ужицу, _______.2018. године                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                              СКУПШТИНЕ ГРАДА    

                                                                                                                               Бранислав Митровић                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образложење  

 

Правни основ за доношење Одлуке о финансирању програма којима се 

задовољавају потреба и интереса грађана  у области спорта у граду Ужицу је  члан 

138. став 2. Закона о спорту (''Сл. гласник РС'', број 10/2016). 

 Закон прописује обавезу јединице локалне самоуправе да преко надлежних 

органа уређује ближе услове, критеријуме, начин и поступак доделе средстава из 

буџета, односно  одобравање програма за задовољавање потреба и интереса 

грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе, начин јавног 

објављивања података о предложеним и одобреним програмима и o реализацији 

одобрених програма.  

Према члану 67. тачка 7. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'', број 

25/17-пречишћен текст), Скупштина града Ужица доноси прописе и друге опште 

акте.  


