
 

 

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 02.08.2017. године), 

15.11.2017. године на II.седници, је донела: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ОДОБРАВАЊУ ПРОЈЕКТА И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ ФИНАНСИЈСКИХ 

СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ПЕРИОДУ 

ОД 01. ФЕБРУАРА ДО 28. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И 

СРЕДЊИХ ШКОЛА У БЕОГРАДУ 

ХХ-02 број:66.2-169/17-1 

 

 

1. Овом Одлуком одобравају се пројекти и одређује висина финансијских средстава 

за пројекте у области спорта који се реализују у периоду од 01. фебруара до 28. фебруара 

2018. године, за ученике основних и средњих школа у Београду за пријаве пристигле од 

06.10.2017. године до 20.10.2017. године. 

 

 

2. Финансијска средства, планирана Одлуком о буџету града Београда за 2017. 

годину и Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за спорт и омладину за 

2017. и 2018. годину, одобравају се следећим носиоцима активности, у складу са 

спроведеном оценом програма: 

 

 За Целина А.1. школа пливања: 

 

Ред. 

бр. 
Носилац пројекта-Целина А.1. Назив пројекта 

Висина 

финансијских 

средстава                                    

(у динарима) 

1 

Школа пливања - обука 

непливача 400.000,00 

2 
Рекреативно пливање 450.000,00 

3 

Градски центар за физичку 

културу 

Зимска школа пливања 

"Стари диф 2018" 450.000,00 

4 

Школа пливања - 

усавршавање техника 

пливања 
177.600,00 

5 

Школа пливања - обука 

непливача 110.400,00 
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6 

Спортско рекреативно 

образовни центар Врачар 

Пливачка учионица 
294.400,00 

7 

Усавршавање техника 

пливања 444.800,00 

8 

Обука пливања за децу 

старијег школског узраста 

и средњошколце 
66.240,00 

9 

Завод за спорт и медицину 

спорта Републике Србије 

"Зимска школа пливања 

ЗСМСРС 2018" 435.000,00 

10 

Спортско пливање - 

кондиционирање са 

усавршавањем техника 

пливања 

91.270,00 

11 

Развој опште моторике у 

базену 91.270,00 

12 

ЈП Културно спортски центар 

"Обреновац" 
"Пливајмо кроз живот" 

324.000,00 

13 
Пливачки клуб "Таурунум" 

Школа пливања - 

Усавршавање техника 

пливања 
400.000,00 

14 
Пливачки клуб "Ребро" 

Школа пливања (обука 

непливача и усавршавање 

техника пливања) 
350.000,00 

15 

Пливачки клуб 

"Термоелектрана Колубара" 

Велики Црљени 

"Зимска школа пливања 

2018" 100.000,00 

16 
Пливачки клуб Црвена Звезда 

Обука непливача и 

усавршавање техника 

пливања 
250.000,00 

17 

Пливачки клуб Београдски 

пливачки клуб 

Зимска школица пливања 

БПК 100.000,00 

18 
Пливачки клуб  "11. Април" Школа пливања 

550.000,00 
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 За Целину А.2. рекреативно клизање: 

 

 

 

19 
Пливачки клуб Врачар 

Школа пливања, обука 

непливача 300.000,00 

20 
Пливачки клуб Баракуда 

Организација школе 

пливања 300.000,00 

21 

Клуб за водене спортове 

Морнар 

Зимска школа пливања 

2018 160.000,00 

22 
Пливачки ватерполо клуб Земун 

Школа пливања - 

Усавршавање техника 

пливања 
150.000,00 

23 

Пливачки ватеполо клуб Нови 

Београд 

Школа пливања - 

Усавршавање техника 

пливања 
300.000,00 

24 
Ватерполо клуб "Стари град" Зимска школица пливања 

350.000,00 

25 

Женски ватерполо клуб Црвена 

Звезда 

Школица пливања ЖВК 

Црвена Звезда 217.000,00 

Ред. 

бр. 
Носилац пројекта-Целина А.2. Назив пројекта 

Висина 

финансијских 

средстава                                    

(у динарима) 

1 

ЈП Спортски центар "Олимп - 

Звездара" 

Рекреативно клизање за 

школску децу "Олимп 

2018" 
700.000,00 

2 
"Зима на Ади" 

600.000,00 

3 

Обука клизања и 

уметничког клизања 200.000,00 

4 

Установа за физичку културу 

Спортско рекреативни центар 

"Ташмајдан" 

Рекреативно клизање 
660.000,00 
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 За Целину А.3. спортско рекреативни кампови: 

 

 

Ред. 

бр. 

Носилац пројекта-Целина 

А.3. 
Назив пројекта 

Висина 

финансијских 

средстава                                    

(у динарима) 

1 
Градски центар за физичку 

културу 

Зимски спортски камп "Стари 

диф 2018" 
550.000,00 

2 

Установа за физичку 

културу СРЦ "Пионирски 

град" 

Дечју зимски камп 

"МУЛТИРЕКРЕАСПОРТ +" 
1.185.750,00 

3 

Мој зимски распуст у 

"Интегралу" 350.000,00 

4 

Мој спортски зимски распуст у 

Бољевцима 350.000,00 

5 

Зимски камп (школа фудбала, 

тениса, корективне гимнастике 

и теквондоа) 

168.000,00 

6 
Зимски камп (школа рукомета, 

кошарке и стоног тениса) 
210.000,00 

7 

Зимски камп на "Олимпу 2018" 

у трим сали - борилачки 

спортови и на клизалишту 

400.000,00 

8 

Зимски камп на "Олимпу 2018" 

у фискултурној сали и обилазак 

Астрономске опсерваторије 

500.000,00 

9 

Зимски камп на "Олимпу 2018" 

у трим сали - плес, зумба, 

аеробик и на клизалишту 

400.000,00 

10 
Спортски камп (кошарка, 

одбојка, стони тенис) 
300.000,00 

11 
Спортски камп (карате, рвање, 

теретана) 
150.000,00 

12 Турнир у малом фудбалу 250.000,00 

13 
Завод за спорт и медицину 

спорта Републике Србије 

"Зимски спортски камп 

ЗСМСРС 2018" 
305.000,00 

14 
Установа Вождовачки 

центар Шумице 

Зимски спортски камп 

"Шумице 2018" 
763.000,00 

15 
ЈП Културно спортски 

центар "Обреновац" 
Зимски камп 018 404.100,00 
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 За Целину А.4. рекреативно пливање и рекреативно клизање за ученике са 

инвалидитетом основних и средњих школа: 

 

 

 

 

 

3. Висина средстава која ће се доделити носиоцима пројеката спроводи се у складу 

са Финансијским планом и програмом Секретаријата за спорт и омладину града Београда 

за 2017. годину. 

 

 

 

 

4. Реализација средстава намењених финансирању програма носилаца активности 

зависиће од прилива средстава у буџет града Београда. 

 

 

 

 

 

5. Уговори са носиоцима активности из тачке 2. ове Одлуке закључиће се после 

доношења Закључка градоначелника града Београда о одобрењу програма и додели 

финансијских средстава за суфинансирање пројеката у области спорта који се реализују у 

периоду од 01. фебруара до 28. фебруара 2018. године за ученике основних и средњих 

школа у Београду. 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

бр. 
Носилац пројекта-Целина А.4. Назив пројекта 

Висина 

финансијских 

средстава                                    

(у динарима) 

Спортске активности за 

особе са инвалидитетом у 

току зимског распуста - 

програм пливања 

133.100,00 

Спортске активности за 

особе са инвалидитетом у 

току зимског распуста - 

програм клизања 

58.700,00 


