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Oпштине су из буџета издвајали у просеку око 3,15 % средстава за пограме из области 
спорта- истраживање СКГО 2013



Општине из буџета издвајају у просеку око 4 ,29 % средстава 

за пограме из области спорта



Структура финансирања јавних предузећа из области спорта која су у 
ингеренцији ЈЛС



Структура утрошка средстава из буџета ЈЛС по апроприjацијама



Структура утрошка средстава из буџета ЈЛС за програме школског спорта по 
апропријацијама



Годишњи програм извршава се према следећој динамици:

• 1. јун – носиоци програма достављају своје предлоге годишњих програма јединици локалне 

самоуправе;

• 1. јул – надлежни орган јединице локалне самоуправе образује стручну комисију за избор 

програма и пројеката која анализира и оцењује поднете предлоге годишњих 

програма;

• 15. јул – јединица локалне самоуправе утврђује обједињени предлог годишњих програма 

реализације задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта, на предлог 

стручне комисије, за наредну буџетску годину;

• 15. децембар – јединица локалне самоуправе ревидира предлоге годишњих програма и усклађује их 

са средствима утврђеним у буџету за наредну годину;

• 30. децембар – јединица локалне самоуправе обавештава носиоце програма о висини одобрених 

средстава по програмима.



Да ли  je до 1. јуна 2014.године – носилац програма доставио своје 
предлоге годишњих програма јединици локалне самоуправе?



Посебни програм извршава се по јавном позиву, а према следећој динамици: 

• 15. јануар – јединица локалне самоуправе утврђује оквирне износе за финансирање 
програма од општег интереса у спорту по ближим наменама;

• 1. фебруар – јединица локалне самоуправе објављује јавни позив и утврђује рок до 30 
дана за достављање предлога програма за реализацију општег интереса у 
спорту, а министар образује стручну комисију за избор програма и пројеката;

• 15. април – стручна комисија даје оцену поднетих предлога и доставља јединици 
локалне самоуправе предлог за одобрење програма;

• 15. мај – јединица локалне самоуправе одлучује о одобрењу програма којима се 
остварује општи интерес;

• 1. јун – јединица локалне самоуправе обавештава носиоце програма о одобреним 
програмима.



Одступање од програмског календара 

Јединица локалне самоуправе може изузетно одобрити одређени програм у случају када је у 
питању програм од посебног значаја за задовољавање потреба и интереса грађана у области 
спорта.



Територијални спортски савез као овлашћени предлагачи годишњих програма организација у области 
спорта, прати реализацију одобрених годишњих програма и на крају реализације програма подносе 
извештај јединици локалне самоуправе о остваривању циљева и ефеката програма, а ако се уоче озбиљни 
проблеми и недостаци у реализацији програма и пре тога.

Организације у области спорта обавезне су да спортском савезу пруже

• све потребне информације;

• омогуће увид у сва документа и све активности везане за реализацију програма;

• да им достављају, у исто време кад и јединици локалне самоуправе, примерак извештаја о реализацији 
програма.

Праћење релизације програма



Тражени повраћај средстава у буџет града/општине



Спортска пирамида у Републици Србији постављена је тако да у њој засебно место имају 
територијални спортски савези: 

• Спортски савез Србије;

• Спортски савези аутономних покрајина;

• Спортски савези јединица локалне самоуправе. 

Систем спорта у Републици Србији



Пријем у чланство 

Према Статуту Спортског савеза Србије, територијални спортски савез члан ССС дужан је да прими у своје
чланство организацију у области спорта са територије јединице локалне самоуправе, која је регистрована у
складу са законом и испуњава опште услове утврђене статутом за пријем у чланство савеза. Статутом
градског, односно општинског спортског савеза не могу се утврђивати дискриминаторски услови за пријем у
чланство, односно услови који нису на закону засновани, објективни и везани за остваривање циљева
организације.



Категоризација спортских организација 

• Према Закону о спорту јединица локалне самоуправе може, али и не мора да утврди категоризације 
спортова, спортиста, спортских стручњака и спортских објекта за своју територију. Ако се одлучи да 
донесе неку од тих категоризација, обавезна је да пође од утврђених националних категоризација;

• Иако Закон о спорту говори о категоризацији спортова, за јединицу локалне самоуправе једино 
има смисла да утврди категоризацију спортских организација са своје територије, како би на 
основу тога могла да утврди које су спортске организације од посебног значаја за јединицу 
локалне самоуправе;

• За разлику од националних категоризација у области спорта, Закон о спорту није утврдио рок за који се 
доносе локална категоризације у области спорта, нити поступак и критеријуме за рангирање, већ та 
питања морају бити прецизно регулисана одговарајућим општим актом јединице локалне самоуправе;

• Према члану 141. Закона о спорту, за утврђивање локалне категоризације спортова, спортиста, спортских 
стручњака и спортских објеката за територију одређене јединице локалне самоуправе надлежна је сама 
јединица локалне самоуправе, преко својих органа. За припрему тих категоризација, надлежни орган 
јединице локалне самоуправе може образовати посебну комисију, сходном применом члана139. став 6. 
Закона о спорту. 



Основни критеријуми за категоризацију би могли да буду:

• статус спорта на националном и међународном нивоу;

• традиција спорта у граду/општини;

• ранг такмичења;

• постигнути резултати у протеклој такмичарској сезони;

• број такмичарских екипа у редовном систему такмичења;

• број ангажованих стручњака;

• број спортиста.

Број критеријума за израду правилника за категоризацију спортских организација у оквиру
такмичарског спорта може бити и већи, али су ово неки од критеријума који би свакако требал да
буду основ за израду правилника.



Поједине јединице локалне самоуправе (нпр. Ниш, Врање, Крушевац) врше категоризацију
спортских организације, у функцији одређивања висине средстава које нека спорска организација
може добити за своје годишње програме. Категоризација се врши применом система бодовања.

Спортске организације бодују се према следећим критеријумима (Врање и Ниш):

Редни 

број 
Критеријуми 

Максималан број бодова 

Олимпијски 

спортови 

Неолимпијски 

спортови 

1. 
Статус спорта на националном и 

међународном плану 
10 5 

2. Традиција спортске организације у граду 10 10 

3. Ранг такмичења 10 10  

4. Постигнути резултати 50 (55) 30 (35) 

5. 
Број такмичарских екипа у редовном систему 

такмичења 
10 10 

6. 
Број ангажованих спортских стручњака са 

адекватним образовањем 
10 (5) 10 (5) 

7. УКУПНО 100 75 

 



Категоризација спортских организација врши се на основу укупног броја остварених бодова и то
посебно за спортске организације из групе олимпијских спортова, посебно за спортске организације
из групе неолимпијских спортова и то на следећи начин:

Редни 

број 

Спортске организација 

из групе олимпијских 

спортова 

Број 

остварених 

поена 

Спортске организације 

из групе неолимпијских 

спортова 

Број 

остварених 

поена 

1. I категорија од 75 до 100 I категорија од 60 до 75 

2. II категорија од 50 до 74 II категорија од 40 до 59 

3. III категорија од 25 до 49 III категорија од 20 до 39 

4. IV категорија до 24 IV категорија до 19 

 



ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ 

• Не постојање Правилника за финансирање спорта у ЈЛС;

• Не постојање критеријума за вредновање резултата спортских организација;Постојање Правилника за 
финансирање спорта у ЈЛС и критеријума за вредновање спортских резултата али НЕПОШТОВАЊЕ 
ДОНЕТИХ ПРАВИЛА ОД НОСИЛАЦА ЈАВНИХ ФУНКЦИЈА.



• „Политичком“ одлуком највећи део буџетских средстава усмерена ка једној или неколицини 
спортских организација на територији ЈЛС, а остали деле ,,мрвице,,.

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ 



Највећи део буџетских средстава одговорни у ЈЛС додељују на основу „посебних програма“, 
наравно без критеријума и на основу дискреционих права и то углавном само „одабранима“.

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ 



Слаба мотивисаност професора физичког васпитања за реализацију наставе и ваннаставних
активности. Извођење ученика на такмичење угавном није додатно плаћено.

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ 



Са најмлађима НЕ РАДЕ ПРОФЕСОРИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ. Ученици д 1-4разреда немају 
термине за коришћење, наравно уколико постоји, сале за физичко васпитање.

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ 



• Школске сале се издају „трећим лицима“ и ученици немају простор за реализацију 
наставних и ваннаставних спортских активности;

• Школске сале нису опремљене по прописаним нормативима.

• Још увек велики број школа нема фискултурне сале.

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ 



• Установе физичке културе и Јавна предузећа за област спорта се налазе у не дефинисаном
простору- недостатак системског решења за финансирање ових спортских центара, ове
установе су препуштене тржишту. Менаџменти ових организација се налазе у тешком
положају због дугова, недостатка средстава, великих захтева, великих очекивања....малих
капацитета.

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ 



Недовољна физичка активност грађана и недостатак свести о значају физичког вежбања као
значајаног фактора за здравље људи.

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ 



НЕПОШТОВАЊЕ ЗАКОНА О СПОРТУ И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА како на нивоу
носилаца јавних власти тако и у систему спорта.

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ 




