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 ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СТРУЧНИХ ПОСЛОВА У ОБЛАСТИ
СПОРТА КОЈЕ ОБАВЉА СПОРТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА У 2018. ГОДИНИ
ХХ-02 број:66.2-324/17
1. Овом Одлуком одобравају се програми стручних послова у области спорта
које, сагласно Закону о спорту и Одлуци о задовољењу потреба и интереса грађана у
области спорта у Београду, обавља Спортски савез Београда у 2018. години.
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
I - Стручно организациони послови у
функционисању савеза
ΙΙ - Припрема, израда и усаглашавање Плана и
програма гранских спортских савеза, савеза из
области спорта, спортских друштава и других
организација чији је предлагач ССАБ, којим се
остварује општи интерес у области спорта у
2018. години
III – Праћење реализације одобрених програма
других организација у области спорта чији је
предлагач ССАБ, на крају реализације прогрма
подношење Извештаја Граду Београду Секретаријату за спорт и омладину о

остваривању циљева и ефеката програма
ΙV - Припрема и обрада података за
Категоризацију клубова који остварују
изузетнеспортске резултате; прикупљање
података о оствареним спортским резултатима
на домаћим и међународним такмичењима,
припрема и израда публикације
V - Организација комисија, радних тела,
Извршног одбора и Скупштине Спортског
савеза Београда, активност око информационог
система
VI – Прикупљање података о оствареним
спортским резултатима спортских клубова на
домаћим и међународним такмичењима
VII - Организација и координација стручних
расправа и семинара по питањима од општег
интереса за Град
VIII - Додела награда и признања за
дугогодишњи рад у спорту и спортском
стваралаштву (појединцима и клубовима)
IX - Учешће у организацији и праћењу
манифестација од интереса за Град (велика
такмичења, Трофеј Београда, и др.)
X - Праћење и тумачење прописа из различитих
области везаних за спорт (Закон о спорту,
Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним
набавкама, порески прописи, финансијско
рачуноводствени и др.)
XI - Стручно административни послови:
Прикупљање и компјутерска обрада
припремљених материјала (Програм, извештај,
информације, коришћење и одржавање сајта),
пријем и завођење приспелих материјала, рад и
радни односи, техничка организација састанака,
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пријем странака и др.
XII – Програм стручног образовања,
оспособљавања и усавршавања стручњака у
спорту
XIII - Реализација активности из Националне
стратегије развоја спорта и Програма развоја
спорта у Граду Београду - повећање капацитета
организација у области спорта за програмско
финансирање њихове активности и делатности
из јавних прихода (планирање, реализација,
контрола)
XIV - Промоцијa рада Секретаријата за спорт и
омладину града Београда и спортских
организација преко интернета и других
елктронских мрежа
XV - Организација такмичења од интереса за
град Београд 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 годишњих програма стручних
послова у области спорта које, 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 стручних послова у
области спорта које, сагласно Закону о спорту и Одлуци о задовољењу потреба и интереса
грађана у области спорта у Београду, обавља Спортски савез Београда у 2018. години.
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