На основу члана 137. Закона о спорту („Службени гласник РС, број 10/16) и
Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта у Београду („Службени лист Града Београда”, бр.
45/14, 91/14 и 5/17), Комисија за оцену програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у граду Београду (образована Решењем
заменика градоначелника града Београда број 020-4993/17-Г-01 од 2. августа 2017. године)
05.12.2017. године, донела је:

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ШКОЛСКИХ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА
НА НИВОУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ КОЈИ ОБАВЉА СПОРТСКИ САВЕЗ
БЕОГРАДА
ХХ-02 број:66.5-6/17

1. Овом Одлуком одобравају се програми школских спортског такмичења на
нивоу града Београда за 2018. годину који обавља Спортски савез Београда.
2. Финансијска средства, која ће бити планирана Одлуком о буџету града
Београда за 2018. годину и Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за
спорт и омладину за 2018. годину, одобравају се следећим носиоцима активности, у
складу са спроведеном евалуацијом програма:

Спортски савез Београда
Редни
број

Носилац активности

Назив програма

1

Спортски савез Београда

''Систем шолских спортских такмичења града
Београда у 2018. години''

3. Одређивање висине средстава која ће се доделити носиоцу активности из
члана 2. ове одлуке спровешће се након усвајања одлуке о буџету Града Београда за 2018.
годину.

4. На основу ове одлуке секретар Секретаријата доноси решење о одобравању
програма и одређењу висине средстава за реализацију годишњег програма школских
спортског такмичења на нивоу града Београда за 2018. годину, сагласно Закону о спорту и
Одлуци о задовољењу потреба и интереса грађана у области спорта у Београду, обавља
Спортски савез Београда у 2018. години.
5. Реализација средстава намењених финансирању програма носиоца
активности из члана 2. ове одлуке зависиће од прилива средстава у буџет Града Београда.
6. Уговор са носиоцем активности из тачке 2. ове одлуке закључиће се после
доношења Закључка градоначелника града Београда о одобрењу програма и додели
средстава за финасирање и суфинансирање предлога програма школских спортских
такмичења на нивоу града Београда за 2018. годину, сагласно Закону о спорту и Одлуци о
задовољењу потреба и интереса грађана у области спорта у Београду.

2

