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УПУТСТВО
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА, KOJЕ ЋЕ
СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ У ПЕРИОДУ ОД 01. ЈУЛА ДО 31. АВГУСТА
2021. ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА У БЕОГРАДУ

Београд
Април, 2021. године

1.ОПШТИ ПОДАЦИ
Овим Упутством дефинишу се начин и услови за подношење предлога програма у
области спорта, кojе ће суфинансирати град Београд – Градска управа града Београда Секретаријат за спорт и омладину, у периоду од 01. јула до 31. августа 2021. године за
ученике основних и средњих школа у Београду.
Програми спортско - рекреативних активности су подељени у две целине (А и Б):
Целина А:
А.1. Школе пливања (обука непливача и усавршавање технике пливања) и рекреативно
пливање.
А.2. Спортско - рекреативни кампови који обухватају више програмских активности и
организован вишечасовни дневни боравак на отвореном простору.
А.3. спортско - рекреативни програми за ученике са инвалидитетом основних и
средњих школа у Београду који обухватају више различитих спортских активности као и
програм рекреативног пливања.
Целина Б:
Програм - бесплатани дани пливања на отвореним базенима у Београду („Бесплатна
среда“).
2. КО ИМА ПРАВО ДА СЕ ПРИЈАВИ
За целине А.1, А.2 и целину Б позив се упућује следећим предлагачима:
Установама физичке културе, јавним предузећима и привредним друштвима, којима је
оснивач Град Београд, градска општина или Република Србија, и основани су за
обављање делатности у области спорта, сходно одредби чл. 3. ст. 1. тачка 2) Закона о спорту
(„Сл. гласник РС“, бр. 10/2016), (у даљем тексту: Подносилац пријаве)
За целину А.3, позив се упућује следећим предлагачима:
Спортском савезу особа са инвалидитетом Београда и спортским организацијама које су
чланице Спортског савеза особа са инвалидитетом Београда, а које су у претходне (минимум)
3 године учествовале у реализацији спортско - рекреативних програма, у раду са особама са
инвалидитетом у области спорта и који су суфинансирани из буџета града Београда, (у даљем
тексту: Подносилац пријаве)
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3. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

3.1. Формулар за пријављивање и пратећа документација
Пријаве се морају предати на формулару за пријављивање који се налази у
прилогу овог Упутства, Образац 9.1 Пријава програма за летњи распуст за целину А
(А.1., А.2., и А.3.) и Образац 9.2 Пријава програма - спортски центри - бесплатни дани
на отвореним базенима у Београду („Бесплатна среда“) за целину Б.
Подносиоци пријава за суфинансирање програма који се реализују од 01. јула до 31.
августа 2021. године, за ученике основних и средњих школа из Београда уз пријаву
достављају пратећу документацију и то:
- пропратно писмо у коме су наведене основне информације о организацији и
предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених
средстава), потписано од стране овлашћеног лица за заступање;
- предлог програма за целину А (А.1., А.2., и А.3.) и целину Б поднет на
утврђеним обрасцима 9.1 и 9.2, (попуњен у електронској форми и одштампан, на
српском језику, ћириличном писму), потпун и поднет у прописаном року;
- копија решења из АПР-а;
- сагласност власника за коришћење простора у/на којем ће се реализовати
програм уколико се програм реализује у простору чији власник није подносилац
програма за целину А.3.
- протокол о сарадњи са школама за програме који се предлажу за целину А.3.;
- изјава о партнерству уколико постоји таква врста сарадње (Образац број 13 Изјава о партнерству) треба бити потписана и достављена уз апликациони
формулар за све кључне партнере на програму;
- копије дипломе или лиценце тј. доказ да је у питању стручно лице за
наведене учеснике у реализацији пројекта за целину А.
Није дозвољено накнадно вршити допуну достављене докуметације.
Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Изузетно, Комисија може тражити додатна објашњења од подносиоца пријаве и
позвати на разговор овлашћене представнике подносиоца пријаве, као и додатну
документацију на увид, а која нијe предвиђена овим Упутством.
Подносилац пријаве је директно одговоран за припрему и реализацију програма и
не делује као посредник.
Исти носилац програма може доставити више предлога програма који могу бити
одобрени само уколико су на реализацији предложених програма ангажовани
различити програмски тимови.
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4. УСЛОВИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ МОРА ДА ИСПУНИ
1. да буде уписан у одговарајући регистар у складу са Законом;
2. да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није
другачије одређено;
3. да има седиште на територији града Београда;
4. да је директно одговоран за реализацију програма;
5. да је претходно обављао делатност у области спорта најмање две године;
6. да је регистрован за област спорта за који се подноси пријава програма;
7. да је са успехом реализовао претходно одобрене програме чији је извештај о
реализацији прихваћен у целости, осим у случају да програм подноси први пут;
8. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности у складу са
Законом, a које су у вези са предлогом програма и
9. да располаже капацитетима за реализацију програма.
Пријаве програма неће се разматрати уколико је подносилац програма у:
1.

поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања
делатности;
2. блокади пословног рачуна, има пореске дугове или дугове према организацијама
социјалног осигурања и
3. последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или
привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем
имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.
5. ИЗБОР И КРИТЕРИЈУМИ
Поступак избора програма који се реализују у периоду 01. јула до 31. августа
2021. године, за ученике основних и средњих школа у Београду, спроводи Комисија за
оцену програма у обасти спорта, образована Решењем градоначелника града
Београда број 020-5038/20-Г од 24.08.2020. године (у тексту Упутства: Комисија).
Критеријуми за оцену програма и избор програма у области спорта су:
1. Испуњење услова који се тичу подносиоца програма и партнера
2. Усклађеност циљева програма са општим интересом у области спорта
3. Процена квалитета предлога програма (капацитет за управљање програмом,
потенцијали за успостављање партнерства, квалитет програма са становишта
иновативности и процењеног утицаја, реалистчност остварења планираних
активности и постављених циљева, план одрживости након завршетка програма)
која се спроводи у складу са Табелом вредновања (Образац 11)
4. Финансијска евалуација (процена)
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Комисија са подносиоцем пријаве може да преговара о начину реализације програма
и висини потребних средства.
Град Београд – Градска управа града Београда - Секретаријат за спорт и
омладину, закључиће уговоре са носиоцима програма чији су програми одобрени од
стране Комисије. Уговорима ће се детаљно уредити међусобна права и обавезе.
6. УСЛОВИ КОЈЕ ПРОГРАМ МОРА ДА ИСПУНИ:
За целину А (А.1., А.2. и А.3.):
1. Укупна понуда програма обуке непливача и усавршавања технике пливања
обухвата минимум 40 сати (Целина А.1);
2. Укупна понуда програма рекреативног пливања обухвата минимум 40 сати
(Целина А.1.);
3. Спортски центри који имају базене у обавези су да пријаве школе пливања
(Целина А.1);
За целину Б:
1. Укупан број бесплатних дана пливања у понуди за децу на отвореним базенима
мора да износи 8 дана у периоду од 01. јула до 31. августа 2021. године;
2. Среда је у понуди обавезан бесплатан дан (Предлагач може одредити и додатне
дане бесплатног коришћења базена поред обавезне среде);
3. Бесплатно коришћење базена у понуђеном дану обухвата период радног времена
базена.
7. ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА
Комисија ће вредновати пријављене програме у складу са одредбама Правилника о
одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у
области спорта у граду Београду ("Службени лист града Београда", бр. 85/2020), и Табелом
вредновања - Образац 11
8. ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА
За целину А (А.1., А.2. и А.3.):
Носилац програма, средства из буџета града Београда може користити за следеће
намене - трошкове које има у реализацији програма:
- закуп објекта где се програм реализује,
- набавка потрошног материјала, опреме и реквизита за реализацију програма, - до
30% од укупно одобрених средстава,
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- комуналне трошкове за период реализације програма, када се програм реализује у
објекту подносиоца програма (струја, вода, грејање),
- ангажовање стручњака који реализују програм,
- превоз корисника за потребе реализације програма,
- трошкови исхране за учеснике (за потребе реализације кампа) и
- други организациони трошкови до 10% од укупно одобрених средстава.
За целину Б:
Секретаријат за спорт и омладину, обезбедиће из буџета града Београда средства у
износу од 40.000,00 динара, за сваки понуђени бесплатан дан коришћења базена
„бесплатна среда“. Носилац програма може користити средства из буџета града Београда
за следеће намене – трошкове, које има у вези са реализацијом програма, и то:
 комуналне трошкове за период реализације програма, када се програм реализује у
објекту подносиоца програма (струја, вода),
 обезбеђивање здравствене заштите,
 набавка хемијских препарата за базен за реализацију програма.
Сви рачуни којим се правда утрошак средстава добијених из буџета града Београда морају да
гласе на носиоца програма.
9. ГДЕ И КАКО ПОСЛАТИ ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
Пријаве се попуњавају искључиво електронским путем.
Ручно попуњене пријаве неће се разматрати.
Уз Пријаву обавезно доставити и CD (2 примерка пријаве програма)
Пријаве се морају доставити у запечаћеним ковертама.
Начини достављања предлога програма:
1) препорученом поштом на адресу:
Градска управа града Београда,
Секретаријат за спорт и омладину,
Београд, Ул. Краљице Марије бр. 1/XI
2) личном предајом предлога програма писарници Градске управе града
Београда сваког радног дана до 15:00 часова, на адреси у Београду ул. Краљице
Марије бр. 1, (у приземљу), (писарница подносиоцу пријаве издаје доказ о пријему
пријаве са датумом и временом пријема исте).
Предлог програма предаје се у затвореној коверти која треба да садржи: формулар за
пријаву програма са пратећом (траженом) документацијом у 2 (два) примерка и исто у
електронској форми на CD у 2 (два) примерка.
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На коверти се мора навести следећи текст:
„Пријава за суфинансирање програма у области спорта, кojе ће суфинансирати град Београд
– Градска управа града Београда - Секретаријат за спорт и омладину у периоду од 01. јула до
31. августа 2021. године, за ученике основних и средњих школа у Београду – не отварати Целина А (А.1., А.2. и А.3. ) или Целина Б (у зависности за коју се област предлог програма
подноси).
На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу подносиоца пријаве.
Пријаве послате на други начин (факсом или е-mail-ом) или достављене на друге
адресе, неће се разматрати.
Крајњи рок за доставу пријава је 05.05.2021. године.
Пријавe достављене након одређеног рока неће се разматрати.
Све додатне информације могу се добити и телефонским путем на телефоне
Секретаријата за спорт и омладину: 011-715-7813 и 011-715-7463, сваког радног
дана од 10:00 – 12:00 часова.
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