Скупштинa Градске општине Земун на седници одржаној 27. новембра 2017.
године,на основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/2016), члана 4.
Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Београду
(„Службени лист Града Београда“, бр. 57/2013, 43/2015 и 96/2016) и члана 12. тачка 15.
Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда“, бр. 43/13 – пречишћен
текст), донела је

ОДЛУК У
О ЗАДОВОЉАВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ
СПОРТА УГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЗЕМУН

Члан 1.
Овом одлуком се ближе уређују услови, критеријуми, начин и поступак доделе
средстава из буџета Градске општине Земун, ради финансирања и суфинансирања програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на подручју Градске
општине Земун (у даљем тексту: Општина).
Члан 2.
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују
средства из буџета Општине 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 подручју Општине, 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 Општину;
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 Општине у домаћим и европским
клупским такмичењима;
6) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт на општинском и
градском нивоу (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 Општина;
8) делатност организација у области спорта са седиштем на подручју Општине које
су од посебног значаја за Општину;
9) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортскоздравственог 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 подручју
Општине, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;
14) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са подручја Општине 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 Општина и спортских објеката у јавној својини Града
Београда чији је корисник Општина, 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;
17) програми за децу и омладину школског узраста који се реализују за време
зимског и летњег школског распуста.
Одлуком Већа Градске општине Земун одређују се организације у области спорта са
седиштем на подручју Oпштине које су од посебног значаја за Општину.
Члан 3.
Потребе и интереси грађана у области спорта на подручју Општине, из члана 2. ове
одлуке, остварују се кроз финансирање или суфинансирање програма и пројеката (у даљем
тексту: програм) и то:
1. за тачке 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16), на годишњем нивоу (у даљем
тексту: годишњи програм);
2. за тачке 4), 9), 11), 15) и 17), по јавном позиву (у даљем тексту: посебни програм).
Члан 4.
Право на финансирање или суфинансирање програма из члана 3. имају организације
у области спорта.
Организације у области спорта за добијање буџетских средстава за реализацију
програма морају да испуњавају следеће опште услове:
1) да су регистроване у складу са законом;
2) да искључиво или претежно послују на недобитној основи, ако законом није
друкчије одређено;
3) да имају седиште на територији Града Београда;
4) да обављају спортске активности и остваривањем програма доприносе развоју
спорта у Општини;
5) да активно делују најмање годину дана;
6) да испуњавају, у складу са законом, прописане услове за обављање делатности
које су у вези са програмом;
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7) да је програм у складу са законом, општим актима организације и спортским
правилима надлежног савеза у области спорта;
8) да су директно одговорне за припрему и извођење програма;
9) да су са успехом реализовали одобрени програм, уколико су биле носиоци
програма ранијих година и доставиле извештај о успешној реализацији одобреног програма
укључујући и доказе о наменском коришћењу буџетских средстава;
10) да располажу капацитетима за реализацију програма;
11) да нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања
делатности;
12) да немају блокаду пословног рачуна;
13)да немају пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
14) да нису у последње две године правноснажном одлуком кажњене за прекршајни
или привредни преступ у вези са својим пословањем.
Члан 5.
Предлог свог годишњег програма и програма својих члановаподноси надлежни
територијални спортски савез за Општину.
Власник, односно корисник земљишта или спортског објекта, подноси предлог свог
годишњег програма изградње, опремања и одржавања спортског објекта од посебног значаја
за развој спорта на подручју Општине.
Надлежни територијални спортски савез за Општину и организације у области
спорта, струковна удружења и клубови са седиштем на територији Града Београда, подносе
предлог свог посебног програма.
Предлози годишњих програма (члан 3. тачка 1. ове одлуке) подносе се према
динамици утврђеној Програмским календаром из члана 117. став 1. закона.
Посебни програми (члан 3. тачка 2. ове одлуке) подносе се по јавном позиву.
Члан 6.
Општи критеријуми за вредновање програма из члана 5. ове одлуке су следећи:
– реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;
– отвореност и доступност активности предвиђених програмом;
– референтност и стручност носиоца програма;
– мерљивост односа резултата и уложених средстава;
– да се програм реализује у текућој години;
– да се програм реализује на подручју Општине, осим програма припрема и учешћа
на такмичењима;
–да је обезбеђено најмање 10%од укупних трошкова програма из сопствених
средстава или неког другог извора.
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Члан 7.
Јавни позив за достављање посебних програма објављује се у средствима јавног
информисања и на званичној интернет страници Општине.
У јавном позиву наводе се услови и критеријуми које треба да испуне предложени
програми, а посебно:
– предмет јавног позива;
– рок до кога морају бити поднети предлози програма и орган коме се подносе;
– место, време и лице код кога се може добити документација у вези са јавним
позивом;
– датум обавештавања носиоца програма о одобреним програмима;
– крајњи рок до кога морају бити употребљена добијена средства;
– друга питања у вези са јавним позивом.
Члан 8.
Поступак подношења програма, оцене и одобравања програма, доделе средстава за
остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, извештавање и контрола
реализације одобрених програма, врше се у складу са Законом о спорту, Правилником о
одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта
(„Службени гласник РС”, број 64/16), Одлуком о задовољавању потреба и интереса грађана
у области спорта у Београду („Службени лист Града Београда”, број 57/13, 43/15 и 96/16),
другим подзаконским актима министарства надлежног за послове спорта, општим актима
Града Београда у области спорта, као и овом одлуком.
Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта у Градској општини Земун, разрађују се мерила,
критеријуми и начин одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у
области спорта у Општини и доделе средстава; изглед и садржина предлога програма и
документације која се уз предлог подноси; садржина и изглед извештаја о реализацији и
контроли реализације одобрених програма;начин и поступак контроле реализације
одобрених програма, односно пројеката; начин јавног објављивања података о предложеним
програмима, односно пројектима за финансирање и друга питања којима се ближе уређује
поступак одобравања програма и доделе средства из буџета Oпштине.
Посебним правилницима може се уредити поступак одобравања програма изградње,
опремања и одржавања спортских објеката, утврдити награде и признања за постигнуте
спортске резултате и допринос развоју спорта из члана 2. став 1. тачка 16) ове одлуке, као и
обим и критеријуми одобравања и финансирања програма стипендирања за спортско
усавршавање категорисаних спортиста из члана 2. став 1. тачка 10) ове одлуке.
Правилнике из става 2. и 3. овог члана доноси Веће Градске општине Земун.
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Члан 9.
За оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у Општини, председник Градске општине Земун образује комисију
за оцену програма у области спорта (у даљем тексту: комисија).
Комисија има председника и четири члана.
Решењем о образовању комисије одређује се њен састав, делокруг рада и друга
питања од значаја за рад комисије.
Организационе и административно-техничке послове за потребе комисије обавља
организациона јединица Управе Градске општине Земун надлежна за спортску делатност.
Члан 10.
Након извршене анализе и оцене поднетих предлога годишњих и посебних програма,
комисија сачињава образложен предлог за одобравање годишњих и посебних програма у
области спорта у Општини који могу да се финансирају из буџета Општине и предлаже
износ средстава за сваки појединачни програм.
На образложени предлог комисије председник Градске општине Земун доноси
решења о одобравању и финансирању одобрених програма.
Члан 11.
Територијалном спортском савезу за општину Земун и другим оганизацијама у
области спорта може се изузетно одобрити одређени програм којим се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта у Општини из члана 2. ове одлуке и на основу поднетог
предлога програма у току године, без јавног позива, у случају када је у питању програм од
посебног значаја за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Општини
и када је у питању програм који из објективних разлога није могао да буде поднет у
роковима утврђеним законом, а предмет и садржај програма је такав да може бити успешно
реализован само од стране одређеног носиоца програма.
Решење о одобравању програма из става 1. овог члана и додели средстава за његову
реализацију доноси председник Градске општине Земун на образложени предлог комисије.
Члан 12.
Са носиоцем одобреног годишњег, односно посебног програма, председник Градске
општине Земун закључује уговор о додели средстава за реализацију програма, (у даљем
тексту: уговор) којим се уређују права и обавезе носилаца програма.
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Члан 13.
Носиоци одобрених годишњих и посебних програма обавезни су да комисији, на њен
захтев, као и у року који је предвиђен уговором, доставе извештај са потребном
документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава из
буџета Градске општине Земун.
Председник Градске општине Земун, на предлог комисије, може обуставити даље
финансирање програма, односно једнострано раскинути уговор ако подносилац одобреног
програма не достави извештај у року предвиђеном уговором.
Носилац програма је у обавези да у року од 15 дана од завршетка реализације
програма достави комисији завршни (коначни) наративни и финансијски извештај о
реализацији програма, са документацијом о утрошку средстава.
Уколико се извештаји из става 1. и 3. овог члана не доставе у предвиђеном року, или
ако су одобрена средства ненаменски утрошена, надлежни орган Општине је дужан да
раскине уговор и затражи повраћај средстава, односно, носиоци програма као корисници
средстава су дужни да у буџет Општине врате уплаћена средства, увећана за законску
камату, у року од 15 дана од дана раскида уговора о додели средстава.
Корисницима средстава из претходног става овог члана неће бити додељена средства
у наредне три године, односно, њихове пријаве за учешће на јавном конкурсу неће бити
разматране.
У случају да корисник средстава врши злоупотребу права из закљученог уговора, као
и у случају непоступања по захтеву за враћање додељених средстава у буџет Општине, из
става 4. овог члана, Општина ће покренути одговарајући поступак пред надлежним судом за
свесно кршење одредаба уговора, злоупотребу и ненаменско трошење средстава из буџета
Општине.
Корисник средстава је дужан да у сваком моменту омогући контролу реализације
програма и пројекта, као и увиду сву употребну документацију.
Члан 14.
Носиоци програма који не утроше одобрена буџетска средства, дужни су да у
достављеном завршном извештају образложе разлоге због којих та средства нису утрошена
и да их врате у буџет Градске општине Земун.
Члан 15.
Надлежни територијални спортски савез за Општину као овлашћени предлагач
годишњих програма организација у области спорта и комисија за оцену програма у области
спорта прате реализацију одобрених годишњих програма, извештавају Општину о
проблемима и недостацима у реализацији програма и подносе извештај о остваривању
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циљева и ефеката програма и мерама које су предузете ради утврђивања одговорности због
неуспешне реализације програма.
Председник Градске општине Земун подноси Скупштини Градске општине Земун
извештај о реализацији спортских програма и пројеката финансираних и суфинансираних
из буџета Градске општине Земун, за сваку буџетску годину.
Члан 16.
Веће Градске општине Земун ће донети правилник из члана 8. став 2. ове одлуке у
року од 30 дана од ступања на снагу ове одлуке.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о начину, мерилима и
критеријумима за финансирање спортских програма и пројеката из буџета Градске општине
Земун („Службени лист Града Београда”, број 43/14 и 51/17).
Поступак одобравања годишњих програма за финансирање у 2018. години, вршиће се
по јавном позиву.
Члан 17.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број: 06-997/2017-IV/43 од 27. новембра 2017. године

Тачност отправка оверава:
Секретар Скупштине
Председник Скупштине
Градске општине Земун Градске општине Земун
______________________ Ненад Врањевац, с.р.
Марко Јанковић
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