
Веће градске општине Обреновац на седници одржаној 11.02.2012.године,  на  основу чл. 55 Статута  градске општине 
Обреновац (''Сл. лист града Београда'',  бр. 44/08, 4/10 и 15/10), чланова 3 и 47. Пословника о раду Општинског већа 
градске општине Обреновац, («Сл. лист града Београда» бр. 2/05) и тачке 5. Програма коришћења средстава Буџетског 
фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине Обреновац за  
2013. годину VII -01 бр. 020-9 од 25. јануара 2013. године, на предлог  своје Комисије за спорт,  донело је

ПРАВИЛНИК
О БЛИЖИМ КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ  ПРОГРАМА СПОРТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Члан 1.

Овим Правилником одређују се ближи критеријуми и поступак расподеле средстава Буџетског фонда за реализацију 
Програма спорт и животна средина спортским клубовима са територије градске општине Обреновац.

Члан 2.

Право на коришћење средстава из члана 1. овог Правилника  имају спортски клубови регистровани на територији 
градске општине Обреновац, а који имају млађе категорије укључене у такмичарске активности.

Члан 3.

Средства намењена корисницима из члана 2. овог  Правилника  утврђују се у висини од 2.000,00 динара за сваког 
регистрованог такмичара од 10 до 18 година, месечно.

Члан 4.

Право учешћа за расподелу средстава имају сви спортски  клубови, који испуњавају следеће услове:
 Да су регистровани у Агенцији за привредне регистре
 Да су чланови Спортског савеза Обреновца
 Да су регистровани на територији градске општине Обреновац
 Да своју програмску активност реализује на територији градске општине Обреновац
 Да су регистровани као спортска организација најмање две године и да учествују у такмичарским 

активностима најмање две године
 Да има млађе категорије укључене у такмичарске активности
 Надокнаду може добијати искључиво за такмичаре од 10 до 18 година са овереном такмичарском 

књижицом 
 Да има чланство и континуиран стручно-педагошки рад (најмање једног школованог стручњака 

минимално са звањем ''оперативни тренер'')
 Да је непрофитна организација
 Спортиста мора бити присутан најмање на 12 тренинга месечно
 Спортиста мора наступати на званичном такмичењу минимално једном у току сезоне (званичним 

такмичењем се сматра искључиво оно такмичење које је организовано од гранског савеза)

Члан 5.

Спортски клубови подносе захтев  са потребном документацијом  за одобравање средстава Комисији за спорт Већа 
градске општине Обреновац (у даљем тексту:  "Комисији") најкасније до сваког другог у текућем месецу, како би 
Комисија до петог у месецу извршила неопходне провере и сачинила Извештај на основу ког ће бити исплаћивана  
средства спортским клубовима. 

Члан 6.

Уз захтев из члана 5.  овог Правилника,  спортски клуб  обавезан је да достави Комисији и доказе о такмичарској 
активности спортисте, и то:

 Досије сваког такмичара од 10 до 18 година на прописаном формулару са сликом на коме ће се налазити 
лични подаци такмичара (име, презиме, матични број, адреса и број телефона) 

 Типска потписана изјава родитеља да под пуном моралном и материјалном одговорношћу тврде да је 
њихово дете у одређеном месецу похађало тренинге у одређеном спортском клубу

 Фотокопија  такмичарске  књижице  матичног  савеза,  као  и  фотокопирана  страница  са  лекарским 
прегледом

 Доказ о такмичарској активности (записници са утакмица или такмичења и други докази)



Члан 7.

Контролу документације достављене од стране спортских клубова врши Комисија, и то непосредним увидом, али и 
тако што ће позивати родитеље и тренере, одлазити  у изненадне посете тренинзима и слично. 

Члан 8.

Казне  у  случају  евентуалних  злоупотреба  права  из  овог  Правилника  одређује  Комисија  и  оне  ће  се  односити 
искључиво на спортске клубове и кретати се од искључења клуба из Програма у трајању од једног месеца до две 
године до могућности трајног искључења у случају вишеструких и тешких повреда Правилника и спортске етике.

Члан 9.

Стручне и административне послове за поступање по овом Правилнику обављаће  Одељење за развој  и Одељење за 
буџет, финансије и привреду Управе градске општине Обреновац у сарадњи са Комисијом за спорт Већа градске 
општине Обреновац. 

Члан 10.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли градске општине Обреновац. 
                                                      

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020-3/ 27  од 11.02.2013. године

                                          
                                                                                                                                     Председник градске општине  
                                                                                                                                             Мирослав Чучковић


