
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Град Београд 

Градска управа града Београда 

Секретаријат за спорт и омладину 

ХХ-01 број 66-11 

02.02.2017. године 

 

На основу члана 121. став 3. и члана 138. став 1. Закона о спорту („Сл. 

гласник РС“, бр.10/16), на основу Одлуке о буџету града Београда за 2017. годину 

("Сл. лист града Београда", бр. 125/16 и 2/17), на основу члана 26. став 2. Одлуке о 

градској управи града Београда, (Сл. лист града Београда“, 126/16 и 2/17), члана 24. 

став 11. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују 

потребе и интереси грађана у области спорта у Београду („Сл. лист града 

Београда“, бр. 45/14 и 91/14), 

 

В.д. заменика начелника Градске управе града Београда – секретар Секретаријата 

за спорт и омладину Славко Гак доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

о одређивању висине средстава за реализацију годишњих програма градских 

спортских савеза којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у граду Београду за 2017. годину  

 

 

1. Овим решењем одређује се висина финансијских средстава за реализацију 

годишњих програма градских спортских савеза којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у граду Београду за 2017. годину. 

 

 

2. Финансијска  средстава се одређују на основу Одлуке о одобравању и 

одређивању висине средстава за реализацију годишњих програма градских 

спортских савеза којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта у граду Београду за 2017. годину, заводни број ХХ-02 број: 66.2-244/16 од 

30.12.2016. године, коју је донела Комисија за оцену програма у области спорта 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду 

Београду, Одлуке о буџету града Београда за 2017. годину и Финансијског плана 

прихода и расхода Секретаријата за спорт и омладину за 2017. годину. 

 

3. Финансијска средства за реализацију годишњих програма градских сортских 

савеза којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду 

Београду за 2017. годину укупно износе 145.650.000,00 динара и то за следеће 

носиоце активности: 

 

 

 

 



Редн

и 

број 

Катег

орије 

Носилац програма 
Финансирање у 2017. 

год. 
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Кошаркашки савез Београда  7.200.000,00 

2.  Одбојкашки савез Београда  7.200.000,00 

3.  Рукометни савез Београда 7.200.000,00 

4.  Ватерполо савез Београда 7.200.000,00 

5.  Фудбалски савез Београда  7.200.000,00 

6.  Атлетски савез Београда 7.200.000,00 

7.  Пливачки савез Београда 7.200.000,00 

8.  Стрељачки савез Београда 7.200.000,00 

9.  Веслачки савез Београда  7.200.000,00 

10.  Кајакашки савез Београда  7.200.000,00 

11.  Тениски савез Београда  5.800.000,00 

12. 
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Спортски савез особа са инвалидитетом  

Београда  5.100.000,00 

13.  Џудо савез Београда  5.800.000,00 

14.  Београдски карате савез 5.800.000,00 

15.  Рвачки савез Београда  5.800.000,00 

16.  Београдски теквондо савез  3.600.000,00 

17.  Стонотениски савез Београда – Регион 

Београд  
3.600.000,00 

18.  Шаховски савез Београда 2.700.000,00 

19.  Бициклистички савез Београда 2.700.000,00 

20.  Боксерски савез Београда 1.800.000,00 

21.  Кик бокс савез Београда 1.800.000,00 

22.  Гимнастички савез Београда 1.400.000,00 

23.  Ваздухопловни савез Београда 1.400.000,00 

24.  Куглашки савез Београда  1.400.000,00 

25.  Планинарски савез Београда 1.400.000,00 

26.  
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Скијашки савез Београда 1.200.000,00 

27.  Хокејашки савез Београда 1.200.000,00 

28.  Једриличарски савез Београда 1.200.000,00 

29.  Савез Београда за дизање тегова 1.200.000,00 

30.  Џет ски савез Београда  1.200.000,00 

31.  Спортски ауто мото савез Београда 850.000,00 

32.  Коњички савез Београда  850.000,00 

33.  Мачевалачки савез Београда 850.000,00 

34.  Савез за синхроно пливање Београда 850.000,00 

35.  Плесни савез Београда 850.000,00 

36.  Бадминтон савез Београда 750.000,00 

37.  Асоцијација спортских риболоваца Београда 750.000,00 

38.  Савате савез Београда 750.000,00 

39.  Стреличарски савез Београда  750.000,00 

40.  Савез америчког фудбала Београда  750.000,00 

41.  Триатлон савез Београда 300.000,00 



42.  Београдски савез за боди билдинг и фитнес  200.000,00 

43.  
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Рагби савез Београда 700.000,00 

44.  Орјентиринг савез Београда 700.000,00 

45.  Клизачки савез Београда 700.000,00 

46.  Бејзбол савез Београда 700.000,00 

47.  Рагби 13 федерација Београда  700.000,00 

48.  Савез за скокове у воду Београда 550.000,00 

49.  Аикидо савез Београда 550.000,00 

50.  Боћарски савез Београда 550.000,00 

51.  Савез хокеја на трави Београда 550.000,00 

52.  Савез ронилаца Београда 550.000,00 

53.  Кyokushinkai савез Београда 550.000,00 

54.  Београдски савез за скијање на води и 

вејкборд 
550.000,00 

55. Београдски бриџ савез 300.000,00 

56. Спортско пењачки савез Београда 300.000,00 

57. Кендо савез Београда  300.000,00 

58. Софтбол савез Београда 500.000,00 

59. Београдска squash асоцијација 300.000,00 

Укупо 145.650.000,00 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Спортски савези Београда је на основу члана 121. став 3. и члана 138. став 1. 

Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр.10/16) и Правилника о одобравању и 

финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области 

спорта у Београду („Сл. лист града Београда“, бр. 45/14 и 91/14), поднео 

Секретаријату за спорт и омладину кандидатуру за годишње програме градских 

сортских савеза којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта у граду Београду за 2017. годину. 

 

Одлуку о одобравању и одређивању висине средстава за реализацију годишњих 

програма градских спортских савеза којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у граду Београду за 2017. годину, заводни број ХХ-02 

број: 66.2-244/16 од 30.12.2016. године, је донела Комисија за оцену програма у 

области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта у граду Београду, оформљена на основу Решења градоначелника града 

Београда број 020-1442/16-Г од 02.03.2016. године. Чланом 4. наведене Одлуке је 

предвиђено да се висина средстава  која ће бити додељена  носиоцима активности 

спроведе након усвајања Одлуке о буџету града Београда за 2016. годину. 

 

в.д. заменика начелника Градске управе града Београда – секретар Секретаријата за  

спорт и омладину овим Решењем, а на основу Одлуке о одобравању и одређивању 

висине средстава за реализацију годишњих програма градских спортских савеза 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду 



Београду за 2017. годину, заводни број ХХ-02 број: 66.2-244/16 од 30.12.2016. 

године, донете након констатовања исправности свих предложених програма и 

евалуације истих, Одлуке о буџету града Београда за 2017. годину ("Сл. лист града 

Београда", бр. 125/16 и 2/17) и у складу са Финансијским планом прихода и расхода 

Секретаријата за спорт и омладину за 2017. годину, одређује финансијска средства 

у укупном износу од 145.650.000,00 динара за носиоце годишњих програма, а који 

су наведени у Табели члана 3. овог Решења. 

 

У табели члана 3. Овог Решења у оквиру II категорије за Спортски савез особа са 

инвалидитетом Београда, који реализује програме спорта особа са инвалидитетом 

за Београд, одобрена су средства у износу од 5.100.000,00 динара. Спортски савез 

особа са инвалидитетом Београда реализује спортске активности у више спортских 

дисциплина, према врсти и степену инвалидитета. За особе са инвалидитетом 

спецификација трошкова за организацију тренинга, спортских школа, такмичења и 

спортских припрема је обухватнији и зехтевнији од техничке организације у 

другим спортовима, те из наведених разлога одобрена су већа средства у односу на 

спортове II категорије. 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења 

 

 

 

в.д. заменика начелника Градске управе града Београда                                                        

– секретар Секретаријата за  спорт и омладину  

                                                                                                    Славко Гак 

 


