
 
            
Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 25. фебруара 2014. године, на основу 
члана 24 тачке 28 Статута градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 44/08 , 4/10, 
15/10 и 49/13) и чланова 20. и 22. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о организовању Jавног 
предузећа Спортско културни центар ''Обреновац'' у Обреновцу ("Сл. лист града Београда", број 12/13  
и 49/13), а у вези члана 50 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/12), разматрајући 
захтев бр. 597/1 од 20.02.2014. године ЈП СКЦ "Обреновац" за давање сагласности на посебан 
годишњи Програм културних и спортских манифестација Предузећа у 2014. години донела је  
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ГОДИШЊИ ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ И 

СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА   СПОРТСКО КУЛТУРНИ 
ЦЕНТАР "ОБРЕНОВАЦ" У  ОБРЕНОВЦУ У 2014. ГОДИНИ ЗА ЧИЈУ РЕАЛИЗУЈУ СУ 

НЕОПХОДНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА  
 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на посебан годишњи Програм културних и спортских 

манифестација Јавног предузећа Спортско културни центар "Обреновац" у Обреновцу у 
2014. години за чију реализацију су неопходне субвенције Оснивача, који је донео 
Надзорни одбор овог предузећа Одлуком број 593 од  20.02.2014. године.  
Наведени Програм саставни је део овог Решења. 
 

2. За реализацију Програма из тачке 1. овог Решења Јавном предузећу Спортско културни 
центар "Обреновац" у Обреновцу одобрава се исплата субвенција током 2014. године.  
У буџету градске општине Обреновац за 2014. годину планираће се износ средстава у 
висини од 59.991.774,00 динара на име одобрених субвенција као помоћи Јавном 
предузећу Спортско културни центар "Обреновац" у Обреновцу  за реализацију наведеног 
Програма.  
 

3. Овлашћује се председник градске општине да закључи уговор са Јавним предузећем 
Спортско културни центар "Обреновац" у Обреновцу о одобравању субвенција за 
реализацију Програма из тачке 1. овог Решења, као и да на основу уговора одобрава 
исплату субвенција по испостављеним захтевима и овереним месечним извештајима.  
 

4. Јавно предузеће Спортско културни центар "Обреновац" у Обреновцу је дужно да 
Одељењу за буџет, финансије и привреду и Одељењу за развој Управе градске општине 
Обреновац доставља месечне извештаје о реализацији Програма из тачке 1. овог Решења 
ради провере усклађености планираних и реализованих активности, као и праћења 
степена реализације планираних активности. 
Одељење за развој у обавези је да Одељењу за буџет, финансије и привреду доставља 
месечни оверени извештај о степену реализације планираних активности на основу кога 
ће се одобравати пренос средстава за реализоване активности.   

 
5. Решење се доставља: директору и Надзорном одбору ЈП Спортско културни центар 

"Обреновац" у Обреновцу, Одељењу за буџет, финансије и привреду и Одељењу за развој 
Управе градске општине Обреновац, надлежним Министарствима преко Одељења за 
буџет, финансије и привреду и архиви.  

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 50 ставом 4 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 119/12), чланом 24 

тачком 28 Статута градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 44/08, 4/10, 15/10 и 
49/13) и члановима 20. и 22. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о организовању Jавног 
предузећа Спортско културни центар ''Обреновац'' у Обреновцу ("Сл. лист града Београда", број 12/13 
и 49/13), прописано је да је јавно предузеће које користи или намерава да користи било који облик 
буџетске помоћи (субвенције, гаранције или другу врсту помоћи) дужно да предложи посебан 
програм који садржи програм коришћења помоћи са временски ограниченом и мерљивом динамиком 
повећања ефикасности и унутрашњих промена које ће довести јавно предузеће у позицију да може да 
послује без ових облика помоћи или уз њихово смањење.  



Имајући у виду наведену законску одредбу  Надзорни одбор ЈП Спортско културни центар 
"Обреновац" у Обреновцу Одлуком бр. 593 од 20.02.2014. године донео је посебан годишњи Програм 
културних и спортских манифестација Јавног предузећа Спортско културни центар "Обреновац" у 
Обреновцу у 2014. години за чију реализацију су неопходне субвенције Оснивача  и исти је доставио 
Скупштини градске општине Обреновац, као оснивачу, на сагласност.   

Наведени Програм садржи културне и спортске програме и активности, носиоце тих 
активности, динамику њиховог остварења односно време трајања и укупну вредност сваког програма 
на годишњем нивоу, односно укупан износ потребних субвенција за реализацију програмираних 
активности.   

У програму су наведени разлози због којих се тражи помоћ из буџета градске општине за 
реализацију планираних културно спортских активности, као и до када су овакве субвенције 
неопходне.   
             На основу члана 56 Пословника Скупштине градске општине Обреновац ("Сл. лист града 
Београда" број 6/11), Савет за буџет и финансије на седници одржаној 24.02.2014. године разматрао је 
наведени Програм и дао своје мишљење.   
 Веће градске општине, на седници одржаној 21.02.2014. године, на основу члана 55 Статута 
градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 44/08, 4/10, 15/10 и 49/13), прихватило је 
достављени Програм и предложило Скупштини градске општине да сагласно својој надлежности 
донесе решење о давању сагласности на исти, као у предложеном тексту. 

Прихватајући наведени предлог Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. 
Статута градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 44/08, 4/10, 15/10 и 49/13) и 
члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 6/11), 
донела је Решење као што гласи у диспозитиву.  
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