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На	основу	члана		117	став	8	Закона	о	спорту	(„Сл.	лист	ЦГ“	бр.	44/18),	члана	38	став	1	тачка	2,	а	у	вези	
са	чланом	27	став	1	тачка	13	Закона	о	локалној	самоуправи	(„Сл.лист	ЦГ“	бр.	02/18)	и	члана	36	став	
1	 тачка	 3,а	 у	 вези	 са	 чланом	 24	 став	 1	 тачка	 14	 Статута	 Општине	 Херцег	 Нови	 („Сл.лист	 РЦГ	 ‐	
општински	прописи“	бр.	15/04,	32/05,	31/06,	14/07,	„Сл.	лист	ЦГ	–	општински	прописи“	бр.	16/09,	
16/11,	 „Сл.	 лист	 ЦГ“	 бр.	 60/17),	 Скупштина	 општине	 Херцег	 Нови	 на	 сједници	 одржаној	
24.12.2018.године,	донијела	је	

	
	

	
ОДЛУКУ	

о	условима,	начину,	поступку	и	критеријумима	за	суфинансирање	активности	у	спорту	
	
	

I	ОСНОВНЕ	ОДРЕДБЕ	
	

Члан	1	
			Овом	 одлуком	 се	 утврђују	 услови,	 начин,	 поступак	 и	 критеријуми	 расподјеле	 и	 усмјеравања	
средстава	из	буџета	општине	Херцег	Нови	опредијељених	за	финансирање	активности	у	спорту,	и	
друга	питања	од	значаја	за	унапређење	и	развој	спорта	на	територији	општине	Херцег	Нови.	
	

Члан	2	
			Сви	изрази	који	се	у	овој	одлуци	користе	за	физичка	лица	у	мушком	роду	обухватају	исте	изразе	у	
женском	роду.	
	

Члан	3	
				Спорт,	у	смислу	ове	Одлуке,	представљају	сви	облици	физичке	и	менталне	активности	који,	кроз	
неорганизовано	или	организовано	учешће,	имају	за	циљ	изражавање	или	побољшавање	физичке	и	
менталне	спремности	или	постизање	резултата	на	такмичењима	свих	нивоа.	
			Спорт	се	заснива	на	принципима	добровољности,	партнерства,	склоности,	способности	и	стручном	
раду	 и	 мора	 бити	 доступан	 свима	 без	 обзира	 на	 расу,	 пол,	 вјерску	 и	 националну	 припадност,	
друштвено	поријекло,	политичко	опредјељење,	имовинско	стање	и	друго	лично	својство.	
			Бављење	спортом	мора	бити	хумано,	слободно,	добровољно,	здраво,	безбједно,	фер,	толерантно	и	
етички	прихватљиво.	
			Дјелатност	 спорта,	 као	дјелатност	од	 јавног	интереса,	 обављају	 субјекти	 у	 складу	 са	 Законом	о	
спорту,	овом	Одлуком	и	спортским	правилима.	
	

Члан	4	
			Средства	буџета	Општине	Херцег	Нови	намјењена	за	суфинансирање	активности	у	спорту	користе	
се	за:	
			‐	 суфинансирање	 програма	 рада	 спортских	 клубова	 и	 спортско	 рекреативних	 друштава	 са	
сједиштем	на	територији	општине	Херцег	Нови;		
			‐	развој	и	унапређење	спорта;	
			‐	развој	спортске	инфраструктуре	(спортски	објекти,	опрема	и	реквизити);	
			‐	 традиционалне	 спортске	 манифестације	 (организовање	 спортских	 манифестација	 које	 су	 од	
интереса	за	општину	Херцег	Нови);	
			‐	награђивање	успјешних	спортиста	и	додјела	годишњег	признања;	
			‐	промоцију	и	афирмацију	спорта.	
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II	СУФИНАНСИРАЊЕ	ПРОГРАМА	РАДА	СПОРТСКИХ	КЛУБОВА	И	СПОРТСКО	РЕКРЕАТВНИХ	

ДРУШТАВА	СА	СЈЕДИШТЕМ	НА	ТЕРИТОРИЈИ		
ОПШТИНЕ	ХЕРЦЕГ	НОВИ	

	
Члан	5	

			Програм	развоја	спорта	у	општини	Херцег	Нови,	доноси	орган	локалне	управе	надлежан	за	спорт	
(у	даљем	тексту	надлежни	орган).	
			Развој	спорта	се	подстиче	средствима	предвиђеним	Одлуком	о	буџету	Oпштине	Херцег	Нови	за	
текућу	годину.	
			Суфинансирање	програма	рада	спортских	клубова	и	спортско	рекреативних	друштава	врши	се	са	
издатака	за	спортске	организације,	сходно	Одлуци	о	буџету	Oпштине	Херцег	Нови.	
	

Члан	6	
			Суфинансирање	програма	рада	спортских	клубова	и	спортско	рекреативних	друштава	врши	се	на	
основу	Јавног	конкурса	(у	даљем	тексту:	конкурс)	који	објављује	надлежни	орган.	
			Јавни	конкурс	за	расподјелу	средстава	из	става	1	овог	члана	се	расписује	у	року	од	30	дана	од	дана	
усвајања	буџета	општине.	
			Конкурс	се	објављује	на	web	сајту	општине	Херцег	Нови,	огласној	табли	у	згради	локалне	управе	и	
у	локалним	медијима.	
			Рок	 за	 подношење	 пријава	 на	 конкурс	 не	 може	 бити	 краћи	 од	 15	 дана	 од	 дана	 објављивања	
конкурса.	
			Конкурс	 садржи	 критеријуме	 за	 вриједновање	 сходно	 Пословнику	 о	 раду	 Комисије	 за	
вриједновање	програма	рада	спортских	организација	(у	даљем	тексту	Комисија).		
			Заинтересовани	клубови	и	спортско	рекреативна	друштва	се	пријављују	на	конкурс,	уз	приложене	
програме	рада	као	и	доказе	о	испуњености	критеријума	из	ове	Одлуке.		
	

Члан	7	
			Средства	за	финансирање	неће	се	одобрити	уколико	су:	
‐ у	 пријавама	 на	 конкурс	 намјерно	 или	 са	 крајњом	 непажњом	 нетачно	 приказани	 тражени	

подаци	или	уколико	нијесу	достављене	све	потребне	информације	и	подаци;	
‐ подносиоци	 пријаве	 покушали	 да	 дођу	 до	 повјерљивих	 информација	 или	 утичу	 на	 стручну			

Комисију	током	поступка	расподјеле	средстава.	
	

Члан	8	
			Пријава	на	конкурс	се	подноси	на	обрасцу	који	прописује	орган	локалне	управе	надлежан	за	спорт,	
на	којем	је	наведена	документација	потребна	за	конкурисање.	
	

Члан	9	
			Ближи	 критеријуми	 за	 расподјелу	 средстава	 из	 буџета	 Општине	 спортским	 клубовима	
регистрованим	на	територији	општине	Херцег	Нови	су:	
			‐	 друштвени	 значај	 спортске	 дисциплине,	 као	 и	 степен	 доприноса	 посредним	 и	 непосредним	
интересима	општине	и	њене	привреде;	
			‐	масовност	(број	регистрованих	чланова);	
			‐	 ранг	 и	 степен	 такмичења	 (број	 пријављених	 екипа	 у	 рангу	 такмичења,	 број	 лига	 по	 нивоима	
такмичења,	 број	 узрасних	 категорија,	 екипни	 и	 појединачни	 пласман	 узрасних	 категорија	 и	
остварени	резултати	на	државним	такмичењима);	
			‐	равноправно	учешће	мушкараца	и	жена;	
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			‐	организација	државних	и	међународних	такмичења;	
			‐	број	репрезентативаца	у	сезони;	
			‐	критеријум	традиције,	постојања	и	трофејности	клуба;	
			‐	бодовање	олимпијског	спорта;	
			‐	 бодовање	 екипног	 и	 појединачног	 пласмана	 узрасних	 категорија	 и	 остварених	 резултата	 на	
међународним	такмичењима;	
			‐	критеријум	Комисије.	
	

Члан	10	
			Цјелокупни	буџет	за	спортске	организације	је	подјељен	на	два	дијела.	

- 75	%	укупних	буџетских	средстава	предвиђених	за	финансирање	спортских	организација,	за	
спортске	организације	у	којима	је	општина	Херцег	Нови	оснивач	/	власник.	

- 25	%	укупних	буџетских	средстава	предвиђених	за	финансирање	спортских	организација,	за	
остале	спортске	организације.	

	
Подјела	спортова	и	носиоци	развоја	спорта	

	
Члан	11	

			На	основу	система	такмичења	спортови	се	дијеле	на	екипне	и	појединачне.	Екипни	спортови	се	
дијеле	у	три	групе,	а	појединачни	у	двије	групе.	
	
ЕКИПНИ	СПОРТОВИ	
	
ГРУПА	I	
Клуб	носилац	развоја	спорта	у	Општини	је:	
			‐	Пливачки	ватерполо	клуб	"Јадран"	
Остали	клубови	носиоци	спорта	у	Општини	су:	
			‐	Фудбалски	клуб	"Игало	1929"	
			‐	Кошаркашки	клуб	"Приморје	1945"	
			‐	Једриличарски	клуб	"Југоле	Гракалић"	
ГРУПА	II	
			‐	кошарка	(остали	клубови)	
			‐	фудбал	(остали	клубови)	
			‐	одбојка	
			‐	рукомет	
ГРУПА	III	
			‐	боћање	
			‐	ватерполо	(остали	клубови)	
			‐	и	остали	спортови	
	
ПОЈЕДИНАЧНИ	СПОРТОВИ	
	
ГРУПА	I	
			‐	борилачки	спортови	
			‐	тенис	
			‐	стрељаштво	
			‐	шах	
			‐	једрење	(остали	клубови)	
			‐	триатлон	
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ГРУПА	II	
			‐	гимнастика	
			‐	стреличарство	
			‐	стони	тенис	
			‐	планинарство	
			‐	спортски	риболов	
			‐	ауто‐мото	
			‐	и	остали	спортови	
	

Члан	12	
			Средства	за	суфинансирање	програма	рада	спортских	организација	одобрена	одлуком	надлежног	
органа,	спортске	организације	могу	користити	сразмјерно	остварењу	текућег	буџета.	
	

Члан	13	
			Уколико	спортски	клуб	по	добијању	финансијских	средстава	на	конкурсу,	не	наступи	на	званичном	
такмичењу	 у	 наступајућој	 такмичарској	 сезони,	 односно	 иступи	 из	 такмичења	 које	 прописује	
матични	спортски	савез,	спортски	клуб	губи	право	суфинансирања	из	буџета	Општине.	
	

Члан	14	
			Евентуално	додијељена	средства	спортском	клубу,	прије	коначне	одлуке	о	расподјели	средстава	
биће	урачуната	у	укупан	износ	додијељених	средстава.	
	

Члан	15	
			Процјену	програма	и	утврђивање	висине	средстава	која	се	додјељују	спортској	организацији	за	
спровођење	 програма	 врши	 Комисија	 за	 вриједновање	 програма	 рада	 спортских	 организација. 												
Комисију	 именује	 предсједник	Општине	и	могу	 је	 чинити	 представници	 органа	 локалне	 управе,	
представници	стручних	радника	из	области	спорта	као	и	истакнуте	личности	из	различитих	сфера	
друштвеног	живота	Херцег	Новог.	
			Koмисија	има	право	на	новчану	накнаду	за	свој	рад.	
			Члан	комисије	из	области	спорта	изузима	се	при	одлучивању	о	вриједновању	програма	спортске	
организације	уколико	је	члан	исте.	

	
Члан	16	

			Комисија	је	дужна	је	да	у	року	од	15	дана	од	дана	формирања,	усвоји	Пословник	о	раду	којим	ће	се	
ближе	уредити	критеријуми	за	вриједновање	рада	спортских	субјеката,	начин	рада	и	услове	рада.	
			Пословник	о	раду	Комисије	предлаже	надлежни	оран	а	усваја	га	Комисија.	
	

Члан	17	
			Комисија	након	вриједновања	програма	рада	спортских	организација	подноси	надлежном	органу	
образложени	предлог	за	суфинансирање	програма	рада	спортских	организација.	
			Предлог	за	 суфинансирање	садржи:	назив	спортског	клуба	или	спортско	рекреативног	друшта,	
сједиште	и	висину	средстава	за	суфинансирање.	
			Ако	надлежни	орган	утврди	да	комисија	није	поступила	у	складу	са	одлуком,	има	право	да	предлог	
врати	на	поновно	разматрање.	
	

Члан	18	
			Надлежни	 орган,	 на	 предлог	 Комисије,	 доноси	 Одлуку	 о	 расподијели	 средстава	 спортским	
организацијама.	
			Одлука	се	јавно	објављује	на	wеb	сајту	Општине.	
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Члан	19	

			Предсједник	општине	 са	 спортском	организацијом	којој	 су	 додијељена	 средства	 за	 спровођење	
програма	 потписује	 уговор	 којим	 се	 прецизирају	 права	 уговорних	 страна,	 а	 на	 основу	 Одлуке	 о	
расподјели	средстава	спортским	организацијама.	
			Уговором	о	 суфинансирању	програма	рада	уредиће	 се	 динамика	 реализације	програма,	 уплата,	
коришћење	и	правдање	одобрених	средстава	и	достављање	извјештаја	о	реализацији	програма.	
			Уговор	се	закључује	у	року	од	15	дана	од	дана	доношења	одлуке.		
			Спортска	организација	која	није	извршила	обавезе	из	претходног	уговора	о	 суфинансирању	не	
може	добити	средства	за	суфинансирање	програма	рада.	

	
Члан	20	

			Надлежни	орган	ће	органу	локалне	управе	надлежном	за	финансије	доставити	извјештај	којим	се	
прецизира	 динамика	 реализације	 програма,	 односно	 динамика	 исплате	 одобрених	 средстава	
спортским	клубовима	за	текућу	годину.	
			Наведени	извјештај	се	доставља	органу	локалне	управе	надлежном	за	финансије	у	року	од	15	дана	
од	дана	доношења	одлуке	о	расподјели	средстава	спортским	клубовима.	
	

Члан	21	
			Надлежни	орган	врши	надзор	над	извршавањем	обавеза	и	 активности	наведних	 у	 програмима	
рада	спортских	клубова	које	Општина	суфинансира.	
			У	поступку	вршења	надзора	надлежни	орган	може	захтјевати	извршавање	обавеза	и	активности	
наведних	у	програму	рада	спортског	клуба	уколико	установи	да	их	тај	клуб	не	извршава	у	складу	са	
наведеним	у	програму	рада.	
	

Члан	22	
			Спортска	организација	дужна	је	да	додијељена	средства	троши	намјенски,	у	складу	са	програмом	
и	планом	трошења	средстава	и	да	о	томе	подноси	полугодишње	извјештаје	надлежном	органу.	
Спортска	 организација	 дужна	 је	 да	 надлежном	 органу	 поднесе	 завршни,	 односно	 годишњи	

извјештај	о	утрошку	додијељених	средстава,	који	је	усвојила	скупштина	те	спортске	организације.	
У	случају	да	спортска	организација,	у	року	прецизираним	уговором,	не	поднесе	извјештај	из	става	

1	овог	члана	или	не	докаже	да	су	средства	намјенски	трошена,	обуставиће	се	даље	финансирање	
програма	спортске	организације.	
У	случају	када	спортска	организација	не	може	да	докаже	да	су	средства	трошена	намјенски,	дужна	

је	 да	 врати	 ненамјенски	 утрошена	 средства,	 а	 ако	 не	 изврши	 повраћај	 тих	 средстава	 не	 може	
учествовати	на	наредном	јавном	конкурсу	за	суфинансирање	спортских	организација.	
	
	

III		РАЗВОЈ	И	УНАПРЕЂЕЊЕ	СПОРТА	
	

Развој	дјечијег	спорта	
	

Члан	23	
					Надлежни	 орган	 у	 сарадњи	 са	 спортским	 организацијама,	 подстичу	 и	 помажу	 дјечији	 спoрт	
стварањем	организационих,	просторних,	финансијских,	стручних	и	других	услова	за	њихов	рад.	
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Развој	спорта	лица	са	инвалидитетом	
	

Члан	24	
			Из	општинског	Буџета	могу	се	обезбједити	и	издвојити	средства	за:	
			‐	организовање	спортских	такмичења	и	турнира	лица	са	инвалидитетом;	
			‐	организовање	хуманитарних	и	ревијалних	сусрета	у	одређеним	спортским	дисциплинама	у	
циљу	прикупљања	средстава	за	развој	и	улагање	у	спорт	лица	са	инвалидитетом;	
			‐		рекреацију	лица	са	инвалидитетом;	
			‐	 реализацију	 спортско‐рекреативних	 сусрета	 на	 нивоу	 општине	 Херцег	 Нови	 за	 лица	 са	
инвалидитетом.	
	

Развој	женског	спорта	
	

Члан	25	
			Надлежни	 орган	 у	 сарадњи	 са	 организацијама	 које	 се	 баве	 питањима	 родне	 равноправности,	
подстицања	 унапређења	 и	 развоја	 женског	 спорта	 и	 женских	 спортских	 клубова	 са	 територије	
општине,	обезбиједиће:	
			‐	 формирање	 базе	 података	 о	 женским	 спортским	 клубовима	 са	 територије	 општине	 и	
постигнутим	резултатима;	
			‐	адекватно	истраживање	о	потребама	женских	клубова	и	начину	њиховог	финансирања	у	складу	
са	буџетом	општине;	
			‐		формирање	базе	података	успјешних	спортисткиња	поријеклом	из	Херцег	Новог;	
			‐	 адекватну	 медијску	 промоцију	 женских	 спортских	 клубова	 и	 успјешних	 спортисткиња	 у	
појединачним	спортовима;	
			‐	 оспособљавање	 и	 подстицање	 жена	 за	 обављање	 послова	 спортских	 судија	 и	 чланства	 у	
управљачким	структурама	спортских	клубова.	
	

Развој	спортске	рекреације	грађана	
	

Члан	26	
			Из	општинског	Буџета	могу	се	обезбједити	и	издвојити	средства	за:	
			‐	спортске	организације	које	се	баве	само	рекреацијом	(које	имају	ветеранске	категорије);	
			‐	за	представљање	града	на	домаћој	и	међународној	сцени;	
			‐	за	организацију	домаћих	и	међународних	такмичења;	
			‐	за	свакодневне	рекреативне	активности	грађана	општине	Херцег	Нови.	
			Посебан	 вид	 рекреације	 грађана	 је	 сeоски	 спорт	 намијењен	 за	 промоцију	 спорта	 и	 спортске	
активности		популације	на	селу.	
			Средства	 за	 суфинансирање	 сеоског	 спорта	 одобравају	 се	 на	 основу	 пројеката,	 а	 носиоци	 тих	
активности	су	спортске	организације	на	селу	и	мјесне	заједнице.	
	

Извјештавање	
	

Члан	27	
			О	 активностима	 из	 чланова	 23,	 24,	 25	 и	 26	 ове	 одлуке,	 надлежни	 орган	 обавезан	 је	 да	 сачини	
извјештај	о	реализацији	активности	и	утрошеним	средствима.	
			Извјештај	се	подноси	предсједнику	Општине	једном	годишње.		
			Надлежни	орган	ће,	у	наведеном	извјештају,	цијенећи	постигнуте	резултате	и	уочене	недостатке,	
изнијети	препоруке	за	наредне	активности	у	овој	области.	
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IV	РАЗВОЈ	СПОРТСКЕ	ИНФРАСТРУКТУРЕ	
	

Члан	28	
			Унапређење	спортске	инфраструктуре	остварује	се	унапређењем	капацитета	и	функционалности	
постојећих	 објеката,	 то	 јест	 адаптацијом	 и	 реконструкцијом	 постојећих	 спортских	 објеката	 и	
отворених	спортских	терена	и	изградњом	нових	спортских	објеката	и	реализоваће	се	кроз:	
			‐		одређивање	приоритета	у	реконструкцији	и	изградњи	нових	спортских	објеката;	
			‐	 	 планирање	 потребних	финансијских	 средстава	 у	 буџету	 oпштине	 и	 дефинисање	 међусобних	
обавеза	свих	учесника	у	реконструкцији	и	изградњи	спортских	објеката;	
			‐	 	рационално	и	намјенско	коришћење	спортских	објеката	у	својини	Општине,	кроз	одобравање	
њиховог	 коришћења	 и	 додјелу	 спортским	 организацијама	 одговарајућих	 термина	 за	 тренинге,	
утакмице	и	рекреацију.	
			Надлежни	 орган	 у	 обавези	 је	 да	 сходно	 наведеном	 у	 ставу	 1	 овог	 члана,	 крајем	 текуће	 године	
прослијеђује	кабинету	Предсједника	извјештај	о	стању	спортских	објеката	и	терена	у	власништву	
Општине,	као	и	предлоге	за	унапређење	спортске	инфраструктуре,	како	би	се	издвојили	и	исказали	
као	посебни	издаци	у	оквиру	капиталног	буџета	за	наредну	годину.	
	

Члан	29	
			Субјекти,	чији	је	оснивач	општина	Херцег	Нови,	а	који	газдују	спортским	објектима	(спортске	сале,	
терени,	и	други	спортски	објекти)	дужни	су	да	пружају	услуге	спортским	организацијама	које	то	
право	стекну	према	критеријумима	предвиђеним	овом	Одлуком.	
			Субјекти	из	става	1.	овог	члана	пружају	услуге	спортским	организацијама	(клубовима)	за	тренинге,	
утакмице,	у	обиму	и	по	цијенама	утврђеним	Уговором	између	општине	Херцег	Нови	и	тог	субјекта.	
			Захтјев	 за	 коришћење	 термина	 заинтересоване	 спортске	 организације	 достављају	 надлежном	
органу.	
			Право	на	 коришћење	термина	 утврђује	 се	 уговором	између	општине	Херцег	Нови	 –	надлежног	
органа,	 субјекта	 из	 става	 1	 овог	 члана	 и	 корисника,	 који	 садржи:	 назив	 клуба,	 објекат,	 начин	
коришћења,	број	и	сатницу	термина.	
			Надлежни	орган	је	дужан	да	контролише	намјенско	коришћење	додијељених	термина.	
			Спортска	организација	 за	који	 се	 утврди	ненамјенско	коришћење	термина,	 убудуће	 губи	право	
коришћења	термина.	
	
	

V	ТРАДИЦИОНАЛНЕ	СПОРТСКЕ	МАНИФЕСТАЦИЈЕ	
	

Члан	30	
			У	 циљу	 подстицања	 и	 развоја	 спорта	 и	 спортско‐рекреативних	 активности	 грађана,	 могу	 се	
предвидјети	средства	за	финансирање	и	суфинансирање	организовања	традиционалних	спортских	
манифестација	у	општини	Херцег	Нови	(пливачки	маратони,	бицикилистичке	трке,	параглајдинг	и	
падобранска	такмичења	и	др.),	а	у	којима	учествују	спортисти	и	рекреативци	и	из	других	средина.	
	

Члан	31	
			О	 ближим	 условима	 учешћа	 у	 организацији	 манифестација	 из	 члана	 34.	 ове	 одлуке	 као	 и	
ангажовању	 средстава	 општине,	 одлучује	 предсједник	 Општине	 на	 предлог	 надлежног	 органа	
локалне	управе.	
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VI	НАГРАЂИВАЊЕ	УСПЈЕШНИХ	СПОРТИСТА	И	ДОДЈЕЛА	ГОДИШЊЕГ	ПРИЗНАЊА	
	

Члан	32	
			Ради	одавања	друштвеног	признања	најбољим	спортистима	у	општини	Херцег	Нови,	установљава	
се	годишње	признање	из	области	спорта	(у	даљем	тексту:	Признање).	
			Признање	се	додјељује	једном	годишње	и	то	у	првом	кварталу	текуће	године	за	претходну	годину.	
			О	додјели	признања	одлучује	посебна	комисија	коју	образује	предсједник	Општине.	

	
Члан	33	

			За	признање	могу	бити	предложени	спортисти,	спортски	радници	који	своје	дјеловање	остварују	
на	територији	општине	Херцег	Нови,	као	и	спортске	организације	чије	 је	сједиште	на	територији	
општине	Херцег	Нови	а	постигли	су	запажене	резултате	у	години	за	коју	се	признање	додјељује.	
			Признање	се	додјељује	за:	
			‐	најбољег	спортисту	
			‐	најбољу	спортску	организацију	(клуб)		
			‐	перспективног	спортисту	
			‐	најбољег	тренера	
			‐	заслужног	спортског	радника.	
	

Члан	34	
			Награду	 за	 постигнути	 спортски	 резултат	 одређује	 предсједник	 Општине	 у	 складу	 са	
финансијским	могућностима	Општине.	
	

	
VII	ПРОМОЦИЈА	И	АФИРМАЦИЈА	СПОРТА	

	
Члан	35	

			Надлежни	 орган	 дужан	 је	 да,	 у	 сарадњи	 са	 локалним	 радијским	 и	 ТВ	 медијима,	 допринесе	
адекватном	праћењу	и	видљивости	резултата	спортиста,	промоцији	спорта,	спортске	рекреације	и	
здравих	стилова	живота,	те	кроз	едукативне	емисије	о	спорту	афирмише	значај	спорта	и	подстиче	
дјецу	и	младе	за	бављање	спортом.	
	
	

VIII	ПРЕЛАЗНЕ	И	ЗАВРШНЕ	ОДРЕДБЕ	
	

Члан	36	
			Надлежни	 орган	 дужан	 је	 да	 у	 року	 од	 6	 мјесеци	 од	 дана	 ступања	 на	 снагу	 ове	 одлуке	 изради	
службену	евиденцију	у	спорту.	Евиденција	мора	да	садржи	следеће	податке:	
			‐	 регистар	 спортских	 објеката	 на	 нивоу	 општине	 са	 подацима	 о	 власнику	 објекта,	 начину,	
коришћења	и	одржавања,	
			‐	 регистар	 спортских	 клубова	 са	 територије	 општине	 који	 се	 налазе	 у	 систему	 такмичења,	 са	
подацима	 одговорних	 лица,	 статусом	 клуба	 (аматерски,	 професионални),	 укупном	 броју	
регистрованих	спортиста	у	струковном	‐	матичном	савезу	(по	узрасту	и	полу),	
		‐		регистар	спортско	рекреативних	друштава,	
			‐	регистар	тренера	аматера,	
			‐	регистар	професионалних	тренера	у	спортским	клубовима,	
			‐	преглед	екипа	по	ранговима	такмичења,	
			‐	 преглед	 резултата	 на	 домаћим	 такмичењима	 на	 годишњем	 нивоу	 свих	 екипа	 и	 појединаца	 у	
систему	такмичења,	
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			‐	преглед	резултата	на	међународним	такмичењима	свих	екипа	и	појединаца	у	систему	такмичења,	
			‐	назив	основних	и	средњих	школа	које	су	укључене	у	школски	спорт,	
			‐	назив	организација	које	се	баве	спортом	за	све,	
			‐	назив	регистрованих	спортских	организација	које	окупљају	особе	са	инвалидитетом.	
	

Члан	37	
			Ступањем	на	снагу	ове	Одлуке	престаје	да	важи	Одлука	о	утврђивању	основа	и	критеријума	за	
финансирање	активности	у	 спорту	 ("Сл.	лист	Црне	Горе	 ‐	општински	прописи",	бр.	48/15,	28/16,	
14/18).	
	

Члан	38	
			Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	дана	објављивања	у	"Сл.	листу	ЦГ	‐	општински	прописи".	
	
	

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ХЕРЦЕГ	НОВИ	
	

Број:	01‐3/100‐18																																																																																																																													ПРЕДСЈЕДНИК	
Херцег	Нови,	24.12.2018	год.																																																																																																		Милош	Биговић	

	
	
	


