Na osnovu članova 12 i 87 stav 6 Zakona o sportu (“Službeni list Crne Gore”, broj 36/11 i
36/13) i člana 40 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Budva (“Službeni list Crne Gore –Opštinski propisi”,
broj 19/10), Skupština Opštine Budva, na sjednici održanoj dana
2018. godine donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU, POSTUPKU I
KRITERIJUMIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE BUDVA
SPORTSKIM SUBJEKTIMA
Član 1
U Odluci o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava iz Budžeta Opštine
Budva sportskim subjektima (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi”, br. 24/17) u članu 3 poslije
stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:
“Sufinasiranje novoformiranih sportskih klubova čiji je Osnivač Opština Budva u 100 % iznosu, u
ekipnim sportskim disciplinama i pojedinačnim sportskih disciplinama, za prve dvije godine od upisa
istih u Registar sportskih subjekata (odnosno dvije takmičarske sezone) vršiče se na način:
-

za sportske klubove u ekipnim sportskim disciplinama izdvajaće se finansisjka sredstva do
20 % od ukupnih novčanih sredstava koja se izdvajaju iz Budžeta Opštine Budva za
sufinansiranje sportskih klubova za tekuću godinu, shodno stavu 2 člana 3 ove Odluke i

-

za sportske klubove u pojedinačnim sportskih disciplinama izdvajaće se finansijska sredstva
do 7 % od ukupnih novčanih sredstava koja se izdvajaju iz Budžeta Opštine Budva za
sufinasiranje sportskih klubova za tekuću godinu, shodno stavu 2 člana 3 ove Odluke.

Nakon isteka roka od dvije godine iz ovog stava, sufinansiranje novoformiranih sportskih klubova čiji
je Osnivač Opština Budva u 100 %, će se vršiti u skladu sa članom 10 ove Odluke.
Član 2
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore – Opštinski
propisi”.
Broj
Budva, ___________________________

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA
PREDSJEDNIK,
Djordjije Vujović
1

O B R A Z L O Ž E NJ E
Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članovima 12 i 87 stav 6 Zakona o sportu i članu 40
stav 1 Statuta Opštine Budva.
Članom 12 Zakona o sportu je propisano da ostvarivanje javnog interesa u sportu obezbjedjuje Crna Gora
i Glavni grad, Prijestonica i opština.
Članom 87 stav 6 istoga zakona je propisano da se uslovi, način, postupak i kritirijumi za dodjelu
sredstava i kontrolu nad realizaijom programa, bliže utvrdjuju propisom Ministarstva, odnosno opštine.
Članom 40 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Budva je propisano da Skupština Opštine donosi propise i

druge opšte akte.
Odlukom o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava iz Budžeta
Opštine sportskim subjektima je propisano da se sufinansiranje sportskih klubova vrši na osnovu
javnog konkursa, a članom 6 iste da sredstva za sufinansiranje sportski klub može ostvariti
ukoliko ispunjava odredjene uslove i dostavi konkursom traženu dokumentaciju i to:
- rješenje o uprisu u Registar sportskih organizacija,
- Da ima sjedište na teritoriji Opštine Budva,
- Program rada za tekuću godinu, izvještaj o radu sportskog kluba za prethodnu
takmičarku sezonu kao i izvještaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu
(bilans stanja i bilans uspjeha);
- Da sportski klub učestvuje u redovnom sistemu takmičenja koja organizuje nacionalni
sportski savet Crne Gore u oredjenoj sportskoj disciplini i
- Da nema blokadu poslovnog računa, poreske dugove i dugove koji se odnose na
socijalno osiguranje.
Predlogom izmjene i dopune ove Odluke, predlagač je normativno regulisao način sufinansiranja
novoformiranih sportskih klubova čiji je Osnivač Opština Budva u 100 % iznosu, a koji zbog
nepostojanja dokumentacije i to:
- izvještaj o radu sportskih kluba za prethodnu takmičarsku sezonu kao i izvještaj o
finansijskom poslovanju za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha).
ne bi mogu da učestvuju na javnom konkursu za sufinansiranje programa rada sportkih klubova, odnosno
ovim klubovima se ne bi mogla opredijeliti finansisjka sredstva u smislu člana 6 i 10 ove Odluke.
Sufinansiranje novoformiranih sportskih subjekta za period od dvije godine je neophodno jer na taj način
Osnivač kluba (Opština Budva) obezbjedjuje i omogućava rad klubova, čije su djelatnosti prepoznate kao
djelatnosti od javnog interesa, i koje bez ovakog načina sufinansiranja ne bi mogle da uspješno
funkcionišu.
Iz navedenih razloga predlažemo Skupštini donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava iz Budžeta Opštine sportskim
subjektima.

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
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