
На основу члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 
24/2011 и 99/2011), члана 59. став 1. тачка 2., а у вези са чланом 15. став 1. тачка 40. Статута 
општине  Рума  („Службени  лист  општина  Срема“,  број  6/2009  и  38/2012),  члана  51. 
Пословника о раду Општинског већа Општине Рума („Службени лист општина Срема“, број 
35/2009) и члана 15., 16. и 17. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу 
средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за 
општину Рума, Општинско веће Општине Рума, на седници одржаној дана 29.01.2015.године, 
донело је

О  Д  Л  У  К  У
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ РУМА

ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
Овом Одлуком се одређује износ средстава који се додељује из буџета општине 

Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за Општину Рума за 2015.годину.
Средства  за  ову  намену  у  износу  од  18.000.000,00 динара,  планирана  су 

Одлуком о буџету општине Рума за 2015.годину раздео 3 Општинска управа глава 3 функција 
810 Услуге  рекреације  и  спорта  позиција  148-481 Дотације  невладиним организацијама - 
спортски клубови и организације.

Члан 2.
Средства из члана 1 став 2 додељују се:

ФК "1. мај" Рума 500,000.00
ГФК "Словен" Рума 1.500,000.00
ФК "Фрушка гора" Рума 350,000.00
ФК "Јединство" Рума 170,000.00
ФК "Младост" Буђановци 170,000.00
ФК "Партизан" Витојевци 300,000.00
ФК "Хртковци" Хртковци 500,000.00
ОФК "Краљевци" Краљевци 170,000.00
ФК "Напредак" Жарковац 350,000.00
ФК "Слога" Вогањ 170,000.00
ФК "Доњи Петровци" Доњи Петровци 500,000.00
ФК "Граничар" Грабовци 350,000.00
ФК "Фрушкогорац" Мали Радинци 170,000.00
ФК "Младост" Павловци 80,000.00
ФК "Борац" Стејановци 170,000.00
ФК "Јединство" Платичево 350,000.00
ФК "Борац" Кленак 450,000.00
ФК "ПСК" Путинци 450,000.00
ФК "Полет" Никинци 170,000.00
РК "Путинци" Путинци 300,000.00
ОРК "Слога" Хртковци 600,000.00
РК "Рума" Рума 400,000.00
ЖРК "Словен" Рума 1.100,000.00
МОК "Словен" Рума 400,000.00



ЖОК "Рума" Рума 1.250,000.00
КК "Словен" Рума 800,000.00
KMF"Викинг" Рума 300,000.00
ШК "Словен" Рума 300,000.00
ЖКГК "Срем" Рума 400,000.00
ЏК "Рума" Рума 350,000.00
ЏК "Словен" Рума 500,000.00
АК "Рума" Рума 1.000,000.00
Боћарски клуб "Далматинац" Рума 150,000.00
Савез спортова општине Рума Рума 1.050,000.00
Савате бокс клуб "Рума" Рума 300,000.00
Теквондо клуб "Змај" Рума 350,000.00
Теквондо клуб "Срем" Рум термини
Кик-бокс клуб "РУ-09" Рума 100,000.00
Спортски клуб Рума 0
Удружење спорт за све "Мост" Рума 200,000.00
ГРК"Ру-рит-ма" Рума 150,000.00
СТК"Рума" Рума 150,000.00
ОФС Рума Рума 0
УСР "Црвенперка" Жарковац 0
БК"Словен" Рума 150,000.00
ОК"Кленак" Кленак 30.000.00
МК"Милић" Рума 0
МКгК"Словен Рума 150,000.00
КБС"Колосеум" Рума термини
КК"Ру-кош" Рума 400.000,00
РК“Ветерани 022 “    Рума 0
ПК“Борковац“    Рума 0
РК“Кленак 09“    Рума 200.000,00
ШК“Бриле“    Рума 0
СРД “ Шаран “    Рума 0
ШК “ Путинци “    Путинци 50.000,00
Општински Рукометни савез    Рума 0

                                                           
                                                          УКУПНО:          18.000.000,00

Члан 3.
Пројекти, односно програми, за које су овом Одлуком обезбеђена средства у 

буџету Општине Рума за 2015.годину, морају бити реализовани најкасније до 31. децембра 
текуће године. 

Пројекти,  односно програми,  се  морају реализовати на  територији Општине 
Рума, осим активности које се односе на такмичења по билтену такмичења гранског савеза.

Члан 4.
Трошкови  пројекта,  односно  програма,  морају  бити  оправдани,  стварни  и  у 



непосредној вези са циљевима реализације програма.
Оправдани  директни  трошкови  обухватају:  трошкове  путовања,  трошкове 

суђења  и  делегирања,  трошкове  котизација,  односно  обавеза  према  надлежном  Савезу, 
трошкове набавке неопходне спортске опреме и реквизита, трошкове осигурања, трошкове 
лекарских  прегледа,   трошкове  стручног  рада  и  освежавајућих  пића  за  време  утакмица, 
трошкови одржавања терена ( фудбал), накнада тренерима за стручни рад у клубу.

Оправданим трошковима се не сматрају следећи трошкови: дугови и покривање 
губитака  или  задужења  насталих  пре  расписивања  конкурса,  као  и  накнаде  председнику 
клуба, директору, секретару или запосленима.

Члан 5.
Подносиоци  одобрених  програма  и  пројеката,  подносе  захтев  за  пренос 

средстава на прописаном обрасцу.
Образац за пренос средстава, са свом потребном документацијом, подноси се 

Одељењу за друштвене делатности Општинске управе општине Рума.
Пренос средстава кориснику врши Одељење за привреду и буџет Општинске 

управе општине Рума.
Пренос средстава се врши квартално на основу захтева из става 1. овог члана 

који се подноси најкасније до краја претходног квартала за наредни квартал, осим за први 
квартал 2015. године када се захтев подноси до 15.02.2015. године. 

Члан 6.
Подносиоци одобрених програма обавезни су да даваоцу средстава, на захтев, 

као  и  у  року  који  је  предвиђен  уговором  о  реализовању  програма,  а  најмање  једном 
квартално,  доставе  извештај,  са  потребном документацијом,  о  остваривању програма или 
делова програма и коришћењу средстава буџета општине.

Општина може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано 
раскинути уговор о реализовању програма, ако подносилац одобреног програма не достави 
извештај у року предвиђеном уговором.

Подносиоцу  одобреног  програма  не  могу  бити  одобрена  средства  за 
реализацију новог програма пре него што поднесе извештај у складу са ставом 1 и 2 овог 
члана.

Члан 7.
Извештај  о  утрошку  средстава,  корисник  подноси  Одељењу  за  друштвене 

делтности Општинске управе општине Рума, у року предвиђеном уговором или на захтев 
Одељења.

Комисија за доделу средстава за програме и пројекте из области спорта врши 
праћење реализације ове Одлуке.

Након завршетка такмичарске сезоне, Комисија ће извршити увид у остварене 
резултате  подносиоца  одобрених  програма,  извршити  ревизију  додељених  средстава,  те 
Општинском већу предложити измену Одлуке, као и предлог Анекса Уговора.

Члан 8.
Председник општине са подносиоцима одобрених програма закључује уговор о 

додели средстава из буџета општине Рума.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на  снагу наредног дана од дана објављивања на  огласној 

табли Општинске управе Општине Рума.

Члан 10.



                    Подносиоци захтева имају право жалбе на акт о утврђивању одобрених пројеката, 
у  року од 8 дана од дана достављања Одлуке.   Жалба се подноси Комисији,  а  по жалби 
решава Општинско веће Општине Рума.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РУМА

Број: 06-2-14/2015-II ПРЕДСЕДНИК
Дана: 29.01.2015. године                                                                             Слађан Манчић
Р У М А


