ПРОГРАМ
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА НАМЕЊЕНИХ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ,РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У
ОПШТИНИ НЕГОТИН У 2017.ГОДИНИ
I
Овим Програмом утврђује се ближе начин расподеле и коришћење
финансијских средстава намењених за развој и унапређење спорта и физичке
културе у општини Неготин у 2017.години.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
II
Одобрена финансијска средства у износу од 30.000.000,00 динара
употребиће се за рефундирање следећих трошкова,сходно Правилнику о
финансирању програма којима се остварује општи и нтерес у области спорта
на територији општине Неготин,: за редовне активности спортских клубова,
рад ОФС-а,клубова и спортских организација по месним заједницама,за
редовне активности спортских клубова, спортских организација и друштва,за
школски спорт,рекреативни спорт , за одржавање спортских објеката и
терена и Спортски савез-стручна служба и реализација програма.
1. Такмичарски спорт- финансијска средства су одобрена у износу од
22.060.000,00 дин. а обухвата следеће :
А).ОФС - Клубови и спортске организације по МЗ
Финансијска средства у износу од 12.800.000,00 динара употребиће се
рад и активности фудбалских клубова Општинске фудбалске лиге, Окружне
фудбалске лиге , Поморавско-Тимочке зоне и Српске лиге..Финансијска

средства за клубове Општинске и Окружне лиге уплатиће се на на жиро
рачун ОФС Неготин,јер исти води такмичење.
1.
2.
3.
4.
5.

Фудбалски клубови Општинске лиге Неготин
Фудбалски клубови Окружне фудбалске лиге
ФК “ Хајдук Вељко “ Неготин
ФК “ Дунав “ Прахово
Рад ОФС-а Неготин

1.800.000,00
1.800.000,00
5.200.000,00
3.800.000,00
200.000,00

Б).Редовне активности спортских клубова у износу од 9.260.000,00
динара , одобрена су за исплату судијских трошкова,котизацију
клубова,трошкова превоза селекција клубова и остале потребе за несметано
такмичење и функционисање клубова.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

МРК “Хајдук Вељко”
КК “Хајдук Вељко “
КК “Неготин”
СТК “Хајдук Вељко”
ОК “Хајдук Вељко”
ШК “Хемичар”
ОФК “Бобан”
Клуб за борилачке вештине “ Хајдук Вељко “ Неготин
Кикс бокс клуб “ Хајдук Вељко “ Неготин
Гимнастички клуб “ Хајдук Вељко “

3.150.000,00
1.900.000,00
300.000,00
550.000,00
2.250.000,00
250.000,00
160.000,00
200.000,00
200.000,00
300.000,00

2.Школски спорт
Финансијска средства су одобрена за општинска,окружна и републичка
такмичења основних и средњих школа општине Неготин,која су предвиђена
планом и програмом Министарства просвете и спорта у износу од 700.000,00
динара. Финансијска средства ће се употребити за следеће намене:
- за превоз и куповину сендвича и сокова ученика који учествују на
општинском
такмичењу
- за куповину сендвича и сокова када је општина Неготин домаћин окружног
или републичког такмичења
- за превоз ученика на окружна и републичка такмичења
- спортска опрема и реквизити
3. Рекреативни спорт

Финансијска средства у износу од 1.060.000,00 динара су обезбеђена
за потребе рекреативног спорта на територији општине Неготин и то:
- за побољшање услова за потребе рекреативног спорта
- спортске приредбе и манифестације
- организована спортска друштва и савези рекреативног карактера
1.
2.
3.
4.

Спортско друштво инвалида Неготин
ОО спортских риболоваца “Тимок” Неготин
Планинарско друштво “ Дели Јован “ Неготин
Спортске приредбе иманифестације

210.000,00
300.000,00
200.000,00
350.000,00

4.Финансијска средства у износу од 3.600.000,00 динара употребиће се за
одржавање спортских објеката и терена .
5.Спортски савез- стручна служба и реализација програма
Финансирање Спортског савеза општине Неготин обухвата трошкове
реализације програмског садржаја,материјалне трошкове и трошкове
реализације програма.Подстицање рада својих чланова додељивањем награда
и признања за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и
унапређењу спорта у општини Неготин;Предвиђени расходи за све
активности су у износу од 2.580.000,00 динара.
III
О реализацији овог Програма стараће се Управни одбор Спортског
савеза општине Неготин .

Председник УО ССОН
Гугић Богдан

