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На основу чланова 112, 114, 117, 118, 137, 138, и 141. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“, број 10/16), члана 32. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. 
закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 

 Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 23. и 24. децембра  
2022. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ОПШТИХ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

I  ОПШТА ОДРЕДБА 
 
 

Члан 1. 
 

              Овом одлуком уређује се обезбеђивање средстава за остваривање 
општих интереса у области спорта на територији града Краљева (у даљем 
тексту: Град), динамика извршавања програма, услови, критеријуми, начин и 
поступак доделе средстава из буџета Града за програме, стипендирање за 
спортско усавршавање перспективних и категорисаних спортиста и 
награђивање и додељивање признања за постигнуте спортске резултате и 
допринос развоју спорта на територији Града, коришћење спортских сала и 
спортских објеката (у даљем тексту: спортски објекти), као и друга питања у 
области спорта.  

 
 

II  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОПШТИХ ИНТЕРЕСА 
У ОБЛАСТИ СПОРТА 

  
 

Члан 2. 
 

Средства за остваривање општих интереса у области спорта на 
територији Града, утврђених Законом о спорту („Службени гласник РС“, број 
10/16), (у даљем тексту: Закон), обезбеђују се у буџету Града.  

Општи интереси грађана у области спорта су: 
1. подстицање и стварање услова за унапређење спортске 

рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена 
и особа са инвалидитетом, 

2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на 
територији Града, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима 
или у њиховој близини и школских спортских објеката и набавка спортске 
опреме и реквизита, 

3.      организација спортских такмичења од посебног значаја за Град, 
4. обезбеђивање услова и организовање спортских кампова за 

спортски развој талентованих спортиста и унапређивање квалитета стручног 
рада са њима, 
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5. учешће спортских организација са територије Града у домаћим и 
европским клупским такмичењима, 

6.      физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт, 
7.      делатност организација из области спорта чији је оснивач Град, 
8. делатност организација у области спорта са седиштем на 

територији Града које су од посебног значаја за Град, 
9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање 

одговарајућег спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, 
укључујући и антидопинг образовање, 

10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста,                           
11.   спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и 
недолично понашање, намештање спортских резултата и др.), 
12.   едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и 

осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће 
бављење спортским активностима и делатностима, 

13.  периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција 
релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана из 
области спорта на територији Града, истраживачко развојни пројекти и 
издавање спортских публикација, 

14. унапређивање стручног рада у систему спорта са територије 
Града и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских 
стручњака и врхунских спортиста, 

15. рационално и наменско коришћење спортских објеката у државној 
својини чији је корисник Град и спортских објеката у својини Града кроз 
одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за 
тренирање учесницима у систему спорта, 

16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос 
развоју спорта.  
 
 

Члан 3. 
 

 Потребе грађана које имају приоритет при избору програма у области 
спорта су: 

1. подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, 
промоција и подстицање бављења спортом свих грађана на територији Града, 
а нарочито деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом (рекреативни 
спорт), 

2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији 
Града, а посебно јавних спортских терена, у стамбеним насељима или у 
њиховој близини и школских спортских објеката и набавка спортске опреме и 
реквизита, 

3. физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт. 
 За финансирање потреба и интереса из члана 2 став 2. ове одлуке Град 
обезбеђује у свом буџету одговарајућа средства, уз поштовање приоритета 
утврђених у ставу 1. овог члана. 
         Висина средстава за финансирање потреба и интереса грађана из члана 
2. став 2. ове одлуке утврђује се сваке године одлуком о буџету Града. 
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Члан 4. 
 

Средства из члана 2. ове одлуке користиће се у складу са Законом на:  
            1. годишњем нивоу (у даљем тексту: годишњи програм), за тачке 1, 2, 3, 

5, 6, 8, 10, 12, 13, 14. и 16. у складу са Законом и овом одлуком, 

2. по јавном позиву (у даљем тексту: посебни програм) за тачке 4, 9, 11. и 
15, 

3.  стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, 
4.  награђивање и доделу признања за постигнуте спортске резултате и 

допринос развоју спорта и  
5.   за коришћење спортских објеката који су поверени од стране Града 

на управљање установи Спортски центар „Ибар“ у Краљеву (у даљем тексту: 
Спортски центар).  

 
 

III  ДИНАМИКА ИЗВРШАВАЊА ПРОГРАМА 
 
 

Члан 5. 
 

Програме достављају носиоци пројекта према динамици утврђеној овом 
одлуком.  
 

Члан 6. 
 

1. Годишњи програми 
 

Годишњи програми се извршавају по следећој динамици:  
1) у року од 30 дана од усвајања буџета Градско веће објављује јавно 

обавештење о максимално расположивом износу у буџету за финансирање 
годишњих и посебних програма, 

2) до 20.04. организације у области спорта (носиоци програма) 
достављају своје предлоге годишњих програма Спортском савезу Града, 

3)  15.05. Градоначелник града Краљева образује стручну комисију за 
избор програма и пројеката, 

4) 01.06. Спортски савез разматра приспеле предлоге организација из 
области спорта и сву документацију доставља стручној комисији, која 
анализира и утврђује поднете предлоге, 

5)  01.07. комисија утврђује коначне предлоге годишњих програма који би 
се финансирали из буџета Града и врши ревизију предлога, 

6) комисија сачињава обједињени прелиминарни предлог годишњих 
програма 

7) до 31.01. Градско веће одлучује о одобравању програма и обавештава 
носиоце програма о висини одобрених средстава по годишњим програмима, 

8) до 15.02. носиоци програма врше ревидирање својих програма у 
складу са опредељеним средствима за наредну годину.  

 Рокови из става 1. овог члана представљају крајњи рок у Програмском 
календару. 

 
 

2. Посебни програми 
 

Посебни програми се извршавају по јавном позиву.         
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IV  УСЛОВИ, КРИТЕРИЈУМИ, НАЧИН И ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДА ЗА ГОДИШЊЕ И ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ 

 
 

1. Годишњи програми 
 

Члан 7. 
 

На основу годишњих програма, средства из члана 2. став 2. ове одлуке 
обезбеђују се за:  

1) обезбеђивање услова за припрему, учешће и остваривање врхунских 
спортских резултата спортиста на олимпијским играма, параолимпијским 
играма и другим великим међународним спортским такмичењима, 

2) активности територијалног спортског савеза, преко којег се остварује 
општи интерес у области спорта, укључујући и унапређивање заштите здравља 
спортиста, унапређивање стручног рада и стручног оспособљавања у спорту, 

3) изградњу, опремање и одржавање спортских објеката који су од 
посебног значаја за развој спорта на подручју Града, водећи рачуна о месној 
покривености, 

4) стипендије за спортско усавршавање врхунских спортиста аматера и 
новчана помоћ врхунским спортистима са посебним заслугама, 

5) национална признања и награде за посебан допринос развоју и 
афирмацији спорта, 

6) активности спортских кампова за перспективне спортисте, који су од 
посебног значаја за Град, 

7) организацију општинских, међуопштинских, регионалних и 
националних спортских такмичења од значаја за Град, међудржавну и 
међународну спортску сарадњу, 

8) обезбеђивање услова за организовање и одржавање школских и 
студентских спортских такмичења на нивоу Града. 

 
 

Члан 8. 
 

Носиоцу програма могу да се доделе средства из буџета Града у целини 
или делимично на основу поднетог предлога годишњег програма под условом 
да је:  

-   регистрован у складу са Законом,  
-   уписан у националну евиденцију у складу са Законом, 
-   послује на недобитној основи,  
-    има седиште и своју активност реализује на територији Града,  
-  није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном 

обављања делатности,  
-  нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања у тренутку закључења уговора о 
реализацији пребацивања буџетских средстава на пословни рачун,  

-  није у последње две године правноснажном одлуком кажњено за 
прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем,  

-   директно одговорно за припрему и извођење програма, 
-   претходно обављало делатност најмање годину дана, 
-   са успехом реализовало одобрене програме ранијих година, 
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- ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом 
предвиђене квалификације за рад у спорту и  

-   има обезбеђен простор за реализацију програма.  
 
 

Члан 9. 
 

У складу са чланом 6. ове одлуке носиоци програма достављају своје 
предлоге годишњих програма Спортском савезу града Краљева.  
 
 

Члан 10. 
 

Стручни преглед, анализу и оцену поднетих предлога годишњих 
програма врши Комисија за избор програма и пројеката (у даљем тексту: 
Комисија) коју образује и именује градоначелник. 

Комисију чини председник и 4 (четири) члана, а именују се из реда 
спортских стручњака, у складу са Законом.  

На рад Комисије из става 1. овог члана сходно се примењује Правилник 
о раду Градског већа. 
  
 

Члан 11. 
 

Након извршене анализе и оцене поднетих предлога годишњих програма 
Комисија сачињава образложен предлог годишњих програма у области спорта 
на територији Града за наредну буџетску годину који могу да се финансирају из 
буџета Града и предлаже износ средстава за сваки појединачни програм.  
 
 

Члан 12. 
 

Градско веће, на предлог Комисије, доноси решење о одобрењу 
годишњих програма у области спорта на територији Града, којим се одобравају 
годишњи програми и утврђује износ средстава за њихову реализацију. 

 
 

2. Посебни програми 
 

Члан 13. 
 

             На основу посебних програма средства из члана 4. тачка 2. ове одлуке, 
обезбеђују се за остваривање јавног интереса града Краљева из области 
спорта и то за: 

1) активности на испуњавању међуградских обавеза у спорту и 
развијање спорта и сарадње са организацијама на Републичком нивоу, 

2)   спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично 
понашање), 

3) научне скупове, истраживачко-развојне и научно-истраживачке 
пројекте у спорту и издавање спортских публикација од националног значаја, 

4) унапређење рекреативног спорта, промоција и подстицање бављења 
спортом свих грађана Града, а нарочито деце, жена, омладине и особа са 
инвалидитетом; 

5) делатност и програме организација у области спорта чији је оснивач 
Град. 
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Члан 14. 
 

Носиоцу програма могу да се доделе средства из буџета Града на 
основу поднетог предлога посебног програма под условом да је:  

-  регистрован у складу са Законом,  
-  уписан у националну евиденцију у складу са Законом, 
-  послује на недобитној основи,  
-  има седиште и своју активност реализује на територији Града,  
- није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном 

обављања делатности,  
- нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања у тренутку закључења уговора о 
реализацији пребацивања буџетских средстава на пословни рачун,  

- није у последње две године правноснажном одлуком кажњено за 
прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем,  

-  директно одговорно за припрему и извођење програма, 
-  претходно обављало делатност најмање годину дана, 
-  са успехом реализовало одобрене програме ранијих година, 
- ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом 

предвиђене квалификације за рад у спорту и  
-   има обезбеђен простор за реализацију програма.  
 
 

Члан 15. 
 

Јавни позив за финансирање/суфинансирање посебних програма 
расписује Град, уз сагласност градоначелника града Краљева (у даљем тексту: 
Градоначелник), у року усклађеном са овом одлуком.  
 
 

Члан 16. 
 

Анализу и оцену поднетих предлога посебних програма врши Комисија.  
 
 

Члан 17. 
 

Након извршене анализе и оцене поднетих предлога посебних програма 
Комисија сачињава образложен предлог посебних програма у области спорта 
на територији Града који могу да се финансирају из буџета Града и предлаже 
износ средстава за сваки појединачни програм.  
 
 

Члан 18. 
 

Градско веће на предлог Комисије доноси решење о одобрењу посебних 
програма у области спорта на територији Града, којим се одобравају посебни 
програми и утврђује износ средстава за њихову реализацију.  

 
 

Члан 19. 
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Годишњи и посебни програми финансирају се у висини и под условима 
који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета Града постигну 
намеравани резултати.  

Финансијски план за реализацију програма односно пројеката састоји се 
из оправданих директних трошкова (зараде, хонорари, материјални и 
административни трошкови) и оправданих индиректних трошкова (додатни 
трошкови), који не могу бити виши од 15% од оправданих директних трошкова. 
Финансирање активности из годишњих и посебних програма у оквиру 
оправданих директних трошкова може да обухвати само део зарада 
запослених, материјалних и административних трошкова, а највише до 20% од 
одобрене висине средстава из буџета Града за тај програм.  

Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од 
динамике реализације програма. 

 
 

Члан 20. 
 

            O oдобрењу годишњег и посебног програма Градско веће града 
Краљева одлучује решењима. 
            Решења из става 1. овог члана су коначна и против њих се може водити 
управни спор. 
            Предмет управног спора из става 2. овог члана не може бити износ 
добијених средстава по основу годишњих и посебних програма. 
            Ако су носиоцу програма додељена мања средства од средстава 
наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да 
пре закључења уговора o реализовању програма усклади план реализације 
програма са висином додељених средстава и да достави измену предложеног 
програма или доказ да је обезбедио додатна средства за реализацију 
програма, а у противном ће се сматрати да је одустао од закључења уговора. 
 
 

Члан 21. 
 

Међусобна права и обавезе између носилаца програма чији је програм 
одобрен решењем из члана 12. и 18. ове одлуке и Града, уређују се уговором о 
додели средстава за реализацију програма. 

На основу одлука из претходног става Градоначелник закључује Уговоре 

о финансирању или суфинансирању програма са спортским клубовима, 

удружењима и организацијама, који садрже: 

- податке о уговорним странама (име, адреса, ПИБ, име и презиме   лица 
овлашћеног за заступање), 

-  назив и садржину програма, 
-  укупну вредност програма, 
-  рок за реализацију програма, 
-  права и обавезе уговорних страна, 
-  износ средстава, начин обезбеђења и преноса средстава, 
-  услове за раскид уговора, 
-  начин решавања спорова и 
-  друге одредбе. 

Текст уговора припрема Одељење за друштвене делатности Градске 

управе града Краљева и доставља га Градоначелнику. 
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Члан 22. 
 

Изузетно, спортском удружењу, клубу и организацији могу да се доделе 
средства за реализацију посебних програма из члана 13. ове одлуке и на 
основу поднетог предлога посебног програма у току године без јавног позива, 
уколико програм из објективних разлога није могао да буде поднет у роковима 
који су прописани овом одлуком, а предмет и садржај програма је такав да 
може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма.  

Решењем о одобрењу програма из става 1. овог члана које доноси 
Градско веће на образложен предлог Комисије, утврђује се и износ средстава 
за његову реализацију.  

Међусобна права и обавезе између спортског удружења, клуба и 
организације чији је програм одобрен решењем Градског већа из става 2. овог 
члана и Града, уређују се уговором о додели средстава за реализацију 
програма.  

 

Члан 23. 
 

Начин и поступак доделе средстава из буџета Града, односно одобрење 
годишњих и посебних програма, закључење уговора, извештавање, начин 
јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање, 
одобрени програми и реализација програма, као и контрола реализације 
одобрених годишњих и посебних програма ближе ће се уредити Правилником о 
категоризацији спортских удружења, клубова и организација града Краљева и 
Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета града Краљева 
за реализацију програма којим се остварују општи интереси грађана у области 
спорта. 

 

Члан 24. 
 

Спортска удружења, клубови и организације чији су рад и постојање 
проглашени за интерес Града актом градоначелника, а на основу прибављене 
сагласности Градског већа, не подлежу категоризацији по овој одлуци, већ ће 
њихово финансирање (висина, начин и др.) бити спроведено посебним актом 
Градоначелника на основу претходно прибављене сагласности Градског већа. 

 

 
V  СТИПЕНДИРАЊЕ ЗА СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ 

СПОРТИСТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

Члан 25. 
 

Средства из члана 4. тачка 3. ове одлуке могу да се доделе спортском 
удружењу, клубу и организацији са територије Града, чији су чланови 
перспективни и категорисани спортисти који су, на основу остварених спортских 
резултата, рангирани у складу са Националном категоризацијом спортиста.   

Ближи услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из члана 
2. став 2. тачка 10. ове одлуке, уредиће се Правилником о ближим условима и 
критеријумима за стипендирање за спортско усавршавање категорисаних 
спортиста са територије града Краљева.  
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VI  КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 
 
 

Члан 26. 
 

Спортске објекте који су поверени на управљање Спортском центру могу 
да користе сва спортска удружења, клубови и организације са седиштем у 
Краљеву и грађани. Скупштина града Краљева (у даљем тексту: Скупштина 
града), може да омогући спортским удружењима, клубовима и организацијама 
коришћење спортских објеката Спортског центра без накнаде, тако што ће 
Спортском центру уместо накнаде, обезбедити део средстава за текуће 
одржавање спортских објеката.  

Средства из става 1. овог члана обезбеђују се у буџету града за сваку 
годину и користе се у складу са одлуком о буџету Града. 

Распоред и време коришћења спортских објеката без накнаде утврђује 
Градско веће решењем, на предлог Комисије. 

 

VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 27. 
 

Правилнике из члана 23. ове одлуке донеће Градско веће у року од 30 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.  

 
 

Члан 28. 
 

Правилник из члана 25. став 2. ове одлуке донеће Градско веће у року од 
60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
 

                                                  Члан 29. 
 

 Стручно административне послове за спровођење ове одлуке обављаће 
Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева. 

 
 

Члан 30. 
 

Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о обезбеђивању 
средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 32/14). 

 

Члан 31. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева".  

 
Скупштина града Краљева                                  Председник 

Број:011-399/2022-I    Скупштине града Краљева 

Дана:24.децембра 2022.године     Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.                  


