СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БОР
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1
На основу члана 137., 138. и 141. Закона о
спорту (''Службени гласник РС'', бр.24/2011 и 99/2011-др.
закон), члана 65. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр.7/2008) и члана 11. Одлуке о
суфинансирању потреба и интереса грађана у области
спорта у општини Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.6/2011 и 13/2012), Председник општине Бор, донео је
ПРАВИЛНИК
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ
УДРУЖЕЊА (КЛУБОВА) ИЗ ОБЛАСТИ
ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Правилником о категоризацији спортских
удружења из области такмичарског спорта општине Бор
(у даљем тексту: Правилник), утврђује се категоризација
спортских удружења (клубова) који се налазе у
такмичарском спорту.
ОПШТА ПРАВИЛА
Члан 2.
Категоризација се ради за спортска удружења
(клубове) који се налазе у систему такмичарског спорта,
а на основу званичне државне категоризације спорта:
1. Спортска удружења (клубови) из олимпијске
гране спорта (спортска грана - редовни члан
Олимпијског комитета Србије, чија је спортска грана
посредством међународне светске федерације редовни
члан Међународног олимпијског комитета –МОК-а);
2. Спортска удружења (клубови) из неолимпијске
гране спорта уз услов да је спортска грана препозната од
стране Олимпијског комитета Србије (придружени члан)
и да је преко међународне светске федерације препозната
од стране Mеђународног олимпијског комитета-МОK-а
тј. да је члан АРИСФ-а (Mеђународне федерације
препознатих спортова од стране МОК-а).
Да би ушла у систем категоризације, спортска
удружења (клубови) морају бити чланови националне
федерације која је члан Олимпијског комитета Србије и
Спортског савеза Србије.
Остала спортска удружења (клубови) не
категоришу се на основу овог правилника.
Члан 3.
На основу права на категоризацију, спортска
удружења (клубови) стичу право суфинансирања из
буџета Општине намењеног за редовне програме
суфинансирања, уз услов да испуне и све прописане
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критеријуме овог правилника, као и услове из
Правилника о условима, критеријумима, начину и
поступку суфинансирања у области спорта општине Бор
и јавног конкурса.
Остале спортске организације се не категоришу
и имају право коришћења буџетских средстава на основу
Правилника о условима, критеријумима, начину и
поступку суфинансирања у области спорта општине Бор
и услова и критеријума наведених у јавном конкурсу.
Члан 4.
Основни критеријуми категоризације спортских
удружења (клубова) у такмичарском спорту:
1. Статус спорта на националном и међународном
плану,
2. Традиција спорта у општини,
3. Ранг такмичења,
4. Постигнути резултати у предходном
конкурсном периоду,
5. Број ангажованих стручњака са адекватним
образовањем,
6. Број такмичарских екипа у редовном систему
такмичења, у предходном конкурсном периоду (чл.8.
Правилника).
Члан 5.
Максималан број бодова у категоризацији
износи:
1. За спортско удружење из олимпијске гране
спорта – 100 бодова
2. За спортско удружење из неолимпијске гране
спорта-спортска грана која је препозната од МОК-а (члан
АРИСФ-а) – 75 бодова.
ПОСЕБНА ПРАВИЛА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ
Члан 6.
Категоризацијом се одређује број бодова за
сваки критеријум и то:
1. Статус спорта на националном и
међународном плану
Основни кретеријуми:
Рб
Критеријуми
1.
Клубови из олимпијских грана
Клубови из спортских грана
које су препознате
2.
од стране МОК-а (чланови
АРИСФ-а)

Број бодова
Од 4 до 10
Од 2 до 5

У складу са категоризацијом спортова Спортског савеза Србије, прилагођеној специфичностима општине Бор,
спортови се разврставају у четири категорије:
I категорија
II категорија
III категорија
IV категорија
Атлетика
Бициклизам
Аутомобилизам и картинг
Аикидо
Ватерполо
Бокс
Бадминтон
Амерички фудбал
Веслање
Џудо
Боди-билдинг
Бејзбол
Кошарка
Гимнастика
Дизање тегова
Боћање
Одбојка
Кајак-кану
Једрење
Бриџ
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Пливање
Рукомет
Стељаштво
Тенис
Фудбал

Карате
Куглање
Рвање
Стони тенис
Сп.особа са инвалидитетом
Специјална олимпијада
Теквондо
Кик-бокс
Ваздухопловство
Планинарство
Шах

Додатни критеријуми:
Р.б.

1.
2.
3.
4.

Р.б.
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Коњички спорт
Мачевање
Мото спорт
Плес
Савате
Синхроно пливање
Скијање
Спортски риболов
Стреличарство
Триатлон
Хокеј на леду
Џет-ски
Џу-џица

Го
Голф
Карлинг
Кендо
Кјокушинкаи
Клизање
Корфбол
Оријентациони спорт
Пикадо
Рагби
Самбо
Скокови у воду
Спортско пењање
Хокеј на трави
Биатлон
Кунг фу – ву шу
Пеинтбол
Свебор
Стронг мен

Критеријум

Бодови

Спортска удружења (клубови) из олимпијске гране спорта
Клубови из спортских грана категорисаних у I групу спортова
Клубови из спортских грана категорисаних у II групу спортова
Клубови из спортских грана категорисаних у III групу спортова
Клубови из спортских грана категорисаних у IV групу спортова

10
8
6
4

Спортска удружења (клубови) из неолимпијске гране спорта

Бодови

1. Клубови из спортских грана категорисаних у I групу спортова
2. Клубови из спортских грана категорисаних у II групу спортова
3. Клубови из спортских грана категорисаних у III групу спортова
4. Клубови из спортских грана категорисаних у IV групу спортова
2. Традиција спорта у општини
Р. б

5
4
3
2

Критеријум
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мах.број
бодова
5

Мах.број
бодова
10
8
6
5
3
2
1

Клубови са преко 50 година традиције
Клубови од 41 до 50 година традиције
Клубови од 31 до 40 година традиције
Клубови од 21 до 30 године традиције
Клубови од 11 до 20 година традиције
Клубови од 6 до 10 година традиције
Клубови од 1 до 5 година традиције

Напомена: За бодовање по овом критеријуму
спортске организације су дужне да доставе фотокопију
доказа из архиве, алманаха или књиге. Уколико не
приложе одговарајући доказ, спортска организација ће
бити бодована према подацима из решења АПР-а.

Мах.број
бодова
10

V. I лиге
VI. Националне лиге највишег ранга (Супер
лиге, «А» лиге)
* Напомена: У екипним спортовима где нема
Супер лиге и «А» лиге, као највиши ранг се признаје I
лига Србије (V ниво).

3.

Ранг такмичења
У екипним спортовима постоје следећи нивои
(рангови) такмичења:
I . Општинске лиге
II. Међуопштинске лиге (окружне)
III. Регионалне (покрајинске, међуокружне,
III лиге)
IV. II лиге
Број бодова
Екипни
спортови
VI ниво
V ниво
IV ниво
III ниво
II ниво
I ниво

Сениори
10
9
6
5
2
1

Јуниори
7,0
6,3
4,2
3,5
1,4
0,7

Кадети
6,0
5,4
3,6
3
1,2
0,6

Пионири
5,0
4,5
3,0
2,5
1
0,5

У појединачним спортовима постоје следећи
нивои (рангови) такмичења:
I. Градско/општинско (међуопштинско)
првенство
II. Окружно/регионално-покрајинско првенство
III. Државно првенство

Појединачни
спортови
III ниво
II ниво
I ниво

Сениори
10
6
3

Јуниори
7,0
4,2
2,1

Кадети
6,0
3,6
1,8

Пионири
5,0
3,0
1,5

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

У случају да у екипном спорту има само четири
нивоа такмичења, максималан број бодова се умањује за
10%, ако има три нивоа, за наредних 10% итд.
У појединачним спортовима, ако постоји само
два нивоа такмичења, број бодова се умањује за 20%, а
ако има само један ниво такмичења број бодова се
умањује за 40% од максималног броја бодова.

3

Бодују се посебно мушке, а посебно женске
екипе. Узима се највећи број бодова за најбољи резултат
неке екипе за укупно бодовање.
Постигнути резултати у предходном
конкурсном периоду
За овај критеријум узимају се резултати
постигнути у предходном конкурсном периоду, што се
доказује званичним Билтеном надлежног гранског савеза.
4.

II
место

I
полов

ПИОНИРИ 50%

II
полов

I
полов

I
место

II
полов

I
полов

I
место

II
полов

I
полов

- За клубове из олимписких спортова-ЕКИПНИ СПОРТОВИ (ПОСЕБНО М-Ж)
СЕНИОРИ
ЈУНИОРИ 70%
КАДЕТИ 60%
Екипни
спортови
I
место

Р.б

БРОЈ 1

I
место
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1. VI ниво
45
40
35
31,5
28,0
21,0
27,0
24,0
18,0
22,5
20,0
15,0
2. V ниво
40
30
25
28
21
17,5
24
18
15
20
15
12,5
3. IV ниво
30
25
20
21
17,5
14
18
15
12
15
12,5
10
4. III ниво
25
20
15
17,5
14
10,5
15
12
9
12,5
10
7,5
5. II ниво
20
15
10
14
10,5
7
12
9
8
10
7,5
5
6. I ниво
15
10
7
10,5
7
4,9
9
8
4,2
7,5
5
3,5
Освојена титула екипног првака (сениори,
+ 5 бодова
јуниори, кадети)
Бодовање се врши само по једној основи (категорији).
У случају да у екипном спорту има само четири нивоа такмичења, предвиђени број бодова се умањује за 10%, ако
има три нивоа, за наредних 10% итд.
Бодују се посебно мушке, а посебно женске екипе. За бодовање клуба узима се највећи број бодова (само најбољи
резултат) неке екипе за укупно бодовање.

1-2
медаље

3-4
медаље

ПИОНИРИ 50%
5 и више
медаља

1-2
медаље

3-4
медаље

5 и више
медаља

1-2
медаље

3-4
медаље

5 и више
медаља

1-2
медаље

Екипни спортови

3-4
медаље

Р.б

5 и више
медаља

- За клубове из олимпијских спортова – ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ (посебно М-Ж)
СЕНИОРИ
ЈУНИОРИ 70%
КАДЕТИ 60%

1. III ниво
45
30
20
31,5
21
14
27
16,2
12
22,5
15
10
2. II ниво
30
15
10
21
10,5
7
18
10,8
6
15
7,5
5
3. I ниво
15
6
3
10,5
4,2
2,1
9
5,4
1,8
7,5
3
1,5
Медаља са ОИ, СП, ЕП и БП (сениори,
јуниори, кадети) и статус државног
+ 5 бодова
репрезентативца
Бодовање се врши само по једној основи (категорији).
У случају да у појединачним спортовима има само два нивоа такмичења, број бодова се умањује за 20%. А ако има
само један ниво такмичења, број бодова се умањује за 40% од максималног броја бодова.
Бодују се посебно мушке, а посебно женске екипе. За бодовање клуба узима се највећи број бодова (само најбољи
резултат) неке екипе за укупно бодовање.

I
место

I
половина

II
половина

I
место

I
половина

II
половина

I
место

I
половина

II
половина

1. VI нивo
25
22,5
2. V нивo
20
17,5
3. IV ниво
15
12,5
4. III ниво
10
7,5
5. II ниво
5
2,5
Освојена титула екипног првака (сениори,
јуниори, кадети)

ПИОНИРИ 50%

II
половина

Екипни спортови

I
половина

Р.б

I
место

- За клубове из неолимпијских спортова – ЕКИПНИ СПОРТОВИ (посебно М-Ж)
СЕНИОРИ
ЈУНИОРИ 70%
КАДЕТИ 60%

20
15
10
5
-

20
17,5
14
10.5
7

17,5
14
10.5
7
5,6

14
10,5
7
5,6
-

18
15
12
9
6

15
12
9
6
4,8

12
9
6
4,8
3,6

15
12,5
10
7,5
5

12,5
10
7,5
5
4

10
7,5
5
4
3

+ 5 бодова

Бодовање се врши само по једној основи (категорији).
У случају да у екипном спорту има само пет нивоа такмичења, предвиђени број бодова се умањује за 10%, ако има
четири нивоа за наредних 10% итд.
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1-2
медаље

3-4
медаље

5 и више
медаља

1-2
медаље

3-4
медаље

5 и више
медаља

1-2
медаље

3-4
медаље

5 и више
медаља

1-2
медаље

Екипни
спортови

3-4
медаље

Р.б

5 и више
медаља

Бодују се посебно мушке, а посебно женске екипе. За бодовање клуба узима се највећи број бодова (само најбољи
резултат) неке екипе за укупно бодовање.
- За клубове из неолимпијских спортова – ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ (посебно М-Ж)
СЕНИОРИ
ЈУНИОРИ 70%
КАДЕТИ 60%
ПИОНИРИ 50%

1. III ниво
25
20
15
17,5
14
10
15
12
9
12,5
10
7,5
2. II ниво
15
10
8
10,5
7
5,6
9
6
4,8
7,5
5
4
3. I ниво
8
6
5
5,6
4,2
3,5
4,8
3,6
3
4
3
2,5
Медаља са СП, ЕП и БП (сениори, јуниори,
+ 5 бодова
кадети) и статус државног репрезентативца
Бодовање се врши само по једној основи (категорији).
У случају да у појединачним спортовима има
лиценце, што се доказује потврдом одговарајућег
само два нивоа такмичења, број бодова се умањује за
гранског савеза.
20%. А ако има само један ниво такмичења, број бодова
При бодовању се признаје број лиценци,
се умањује за 40% од максималног броја бодова.
односно тренера, у складу са бројем селекција које су у
Бодују се посебно мушке, а посебно женске
такмичењу.
екипе. За бодовање клуба узима се највећи број бодова
Члан 7.
(само најбољи резултат) неке екипе за укупно бодовање.
Максималан број бодова, који спортска
удружења (клубови) могу да остваре на основу бодовања
5. Број ангажованих стручњака са адекватним
из члана 6. Правилника, је 100 бодова.
Спортска удружења (клубови), сврстана у поље
образовањем
суфинансирања ''Такмичарски спорт'', према бодовању
Табела бодовања:
по критеријумима из предходног члана овог правилника,
морају остварити најмање 15% од укупног броја
Р.б
Број екипа
Бодови
бодова (праг финансирања), како би стекла право на
1. 3 и више тренера са лиценцом
20
суфинансирање по конкурсу.
2. 2 тренера са лиценцом
14
Спортска удружења (клубови), сврстана у поље
3. 1 тренер са лиценцом
7
суфинансирања ''Спорт у насељеним местима'', према
4. 3 и више тренера без лиценце
6
бодовању по критеријумима из предходног члана овог
5. 2 тренера без лиценце
4
правилника, морају остварити најмање 10% од
6. 1 тренер без лиценце
2
укупног броја бодова (праг финансирања), како би
стекла право на суфинансирање по конкурсу.
Да би се извршило бодовање према предходној
табели, као доказ мора да се приложи копија законом
предвиђене дипломе (ВСС, ВШС-виша тренерска школа
или диплома оперативног тренера) и оверена лиценца
гранског савеза за наведено лице, за текућу такмичарску
сезону.
Тачке 4., 5. и 6. из предходне табеле односе се
на спортске организације чији грански савези не издају
Р.б
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Број екипа у такмичарском процесу
Сениорска екипа и 2. и више млађих селекција
Сениорска екипа и 1. млађа селекција
Само сениори
3. и више млађих селекција
2. млађе селекције
1. млађа селекција

Члан 9.
Укупан број бодова, утврђен на основу примене
одредаба члана 8. овог правилника, представља коначан
број освојених бодова према категоризацији спортских
удружења (клубова) који се налазе у такмичарском
спорту.
Члан 10.
Категоризација спортских удружења (клубова)
према овом правилнику, ради се једном годишње, на
основу конкурсне документације.
Поступак категоризације спортских удружења
(клубова) врши Комисија за спорт општине Бор коју
именује Председник општине Бор.

Члан 8.
Број освојених бодова спортских удружења
(клуба) према критеријумима из члана 6. Правилника,
под условом да су стекла право на суфинансирање према
одредбама члана 7. Правилника, множиће се
коефицијентима на следећи начин:
Бодови х коефицијент
број бодова х коефицијент
број бодова х коефицијент
број бодова х коефицијент
број бодова х коефицијент
број бодова х коефицијент
број бодова х коефицијент

1
0,8
0,5
0,6
0,5
0,3

Члан 12.
Ступањем на снагу овог правилника , престаје
да важи Правилник о категоризацији спортских
удружења (клубова) из области такмичарског спорта
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/2011,
1/2012 и 10/2012 ).
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 66-1/2013-II
У Бору, 04.01.2013.године
ОПШТИНА БОР

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Измене и допуне овог правилника врше се на
исти начин и по поступку којим је и усвојен.

ПРЕДСЕДНИК,
Небојша Виденовић с.р.
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На основу члaна 137. и члана 138. става 2.
Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр.24/2011 и
99/2011-др. закон), члана 65. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/2008) и члана 11.
Одлуке о суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта у општини Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр.6/2011 и 13/2012), Председник општине Бор,
донео је
ПРАВИЛ НИК
О УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И
ПОСТУПКУ СУФИНАНСИРАЊА У ОБЛАСТИ
СПОРТА ОПШТИНЕ БОР

Члан 1.
Правилником о условима, критеријумима,
начину и поступку суфинансирања у области спорта
општине Бор (у даљем тексту: Правилник), утврђују се
основна поља суфинансирања, као и услови,
критеријуми, начин и поступак суфинансирања програма
у области спорта, који се примењују на све спортске
организације на подручју општине Бор.
Члан 2.
Средства
за
суфинансирање
спортских
манифестација и програма спортских организација
опредељују се Одлуком о буџету општине Бор, за сваку
буџетску годину.
Планирана средства из става 1. овог члана,
распоређиваће се у оквиру једног конкурсног периода, за
суфинансирање спортских манифестација и програма
спортских организација.
Члан 3.
Право на финансијска средства из буџета
општине Бор имају спортске организације које
доприносе развоју спорта и које задовољавају одређене
опште услове и критеријуме за оцењивање предвиђене
Правилником.
Члан 4.
Општи услови које спортска организација
(носилац програма) мора да испуњава су:
да је регистрована у складу са законом,
да има седиште на територији општине Бор,
да је директно одговорна за припрему и
реализацију програма,
да је предходно обављала делатност најмање
годину дана (за спортска удружења у редовном
такмичарском спорту – да су у систему такмичења
најмање годину дана),
да је са успехом реализовала одобрени програм,
уколико је била носилац програма у предходном
конкурсном периоду,
да програм реализује за конкурсни период.
Спортска организација (носилац програма) не
може да:
буде у процесу ликвидације, стечаја и под
привременом забраном обављања делатности,
има блокаду пословног рачуна у тренутку
потписивања уговора, а по завршеном конкурсу,
да буде у последње три године кажњавана за
прекршаје или привредни преступ у вези са њеном
делатношћу.
Члан 5.
Основна поља суфинансирања, којима се
задовољавају одређене потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Бор:
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1. ПРЕДШКОЛСКИ И ШКОЛСКИ СПОРТ
2. РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ
3. СПОРТ ОСОБА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
4.ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ (колективни и
појединачни)
5. СПОРТ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
6. СПОРТСКИ САВЕЗ И СТРУКОВНИ САВЕЗИ
7. СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ
ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ
8. НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА
Члан 6.
На основу тренутног прегледа стања у спорту у
општини Бор, рангирање спортских организација по
пољима суфинансирања је извршено на следећи начин:
I. Предшколски и школски спорт
1. Савез за школски спорт Општине Бор
II. Рекреативни спорт
1. Аикидо клуб Бор
2. Центар спорта за све ''Змај''
3. Триатлон клуб Бор
4. Бициклистички клуб ''Бор''
5. Планинарско смучарско друштво ''Црни
врх'' Бор
6. Планинарски клуб ''Дубашница'' Злот
7. Планинарско спортски икстрим клуб ''Rock
and Ice''
8. Плесни клуб ''Лидо'' Бор
9. Соколско друштво ''Бор''
10. Организација спортских риболоваца
''Рудар''
11. Друштво за физичко васпитање и
рекреацију ''Партизан-Топионичар''
12. Асоцијација Спорт за све - Бор
13. Мото клуб ''East Bikers''
III. Спорт особа са посебним потребама
1. Клуб за спорт и рекреацију инвалида Бор
IV. Такмичарски спорт (колективни и појединачни)
1. Кошаркашки клуб ''Бор РТБ''
- колективни
2. Женски кошаркашки клуб Бор
''
3. Кошаркашки клуб ''БаскетБор''
''
4. Кошаркашки клуб ''Зицер''
''
5. Омладински Рукометни Клуб Бор
''
6. Женски Јуниорски Рукометни Клуб Бор РТБ
''
7. Одбојкашки клуб ''Бор''-Бор
''
8. Омладински фудбалски клуб ''Бор''
''
9. Фудбалски клуб ''Рудар''
''
10. Омладински фудбалски клуб ''ОФК
Слатина'' Бор ''
11. Клуб малог фудбала ''Бор''
''
12. Клуб америчког фудбала ''Golden Bears''
''
13. Куглашки клуб ''Бакар'' Бор
''
14. Стонотениски клуб ''Бор''
''
15. Шаховски клуб ''Бакар'' Бор
''
16. Шаховски клуб ''Бор''
''
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17. Стрељачка дружина ''Металац - ФОД'' Бор
- појединачни
18. Стрељачки клуб ''Бор – 030''
''
19. Атлетски клуб Бор
''
20. Пливачки клуб ''ТД''
''
21. Пливачки клуб ''Олимпија'' Бор
''
22. Тениски клуб ''Бор''
''
23. Џудо клуб Бор
''
24. Омладински Џудо клуб ''Бор''
''
25. Карате клуб ''Бор''
''
26. Карате клуб ''Тигар'' - Бор
''
27. Боди билдинг клуб ''Партизан''
''
28. Кик бокс клуб ''Бор'' Бор
''
29. Скијашки клуб ''Бакар'' Бор
''
V. Спорт у насељеним местима
1. Рукометни клуб Брестовац
2. Фудбалски клуб ''Неметали'' – Д.Б.Река
3. Фудбалски клуб ''Кривељ'' – Кривељ
4. Омладински фудбалски клуб ''Злот''
5. Омладински фудбалски клуб ''Брестовац
1946''
6. Фудбалски клуб ''Бучје''
VI. Спортски савез и струковни савези
1. Спортски савез општине Бор
2. Општински фудбалски савез Бор
3. Рукометни савез општине Бор
4. Кошаркашки савез општине Бор
5. Џудо савез Бора
VII. Спортске манифестације од посебног интереса за
општину
Члан 7.
Процентуална подела средстава из буџета
општине Бор намењених спорту, за утврђена поља
суфинансирања је следећа:
1. Предшколски и школски спорт - 2,5 %
2. Рекреативни спорт - 5 %
3. Спорт особа са посебним потребама - 0,7 %
4.
Такмичарски
спорт
(колективни
и
појединачни)- 76,3 %
5. Спорт у насељеним местима
- 7,5 %
6. Спортски савез и струковни савези - 4%
7. Спортске манифестације од посебног
интереса за општину - 4%
1.

2.

3.

4.
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8. Нераспоређена средства - номинални износ
средстава за ово поље суфинансирања, утврдиће
Комисија пре расписивања конкурса, а на основу
чл.5. Одлуке о суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта у општини Бор.
Члан 8.
Предшколски и школски спорт
Предшколски и школски спорт обухвата
стварање материјално-техничких услова за рад школских
спортских
секција
и
друштава,
организовање
општинских, градских и међуопштинских школских
спортских такмичења према плану министарстава за
просвету и спорт и анимирање васпитно-образовних
установа у реализацији школског спорта.
Све регистроване организације у области
предшколског и школског спорта предају програме за
суфинансирање активности из области школског спорта
са основним подацима о организацији такмичења и
финансијским показатељима (приходи и расходи).
Програм се предаје на Обрасцу К-1. У прилогу
се достављају остали материјали који су значајни за тај
програм.
Износ финансијских средстава за сваки
појединачни програм зависи од следећих параметара:
укупно расположивих средстава за ово поље
суфинансирања у оквиру буџета за спорт;
броја програма који конкуришу за
суфинансирање у области школског спорта;
комплетност приложене документације;
броја учесника;
висине тражених средстава за реализацију
програма.
Расподела
средстава
спортским
организацијама унутар овог поља суфинансирања,
вршиће се на основу стручног мишљења и закључка
Комисије, узимајући у обзир предходно наведене
параметре.
Члан 9.
Рекреативни спорт
Рекреативни
спорт
обухвата
стварање
материјално-техничких услова за унапређење спортскорекреативних активности, односно што већи обухват
грађана за бављење спортом, посебно деце, омладине и
женске популације.
Регистроване спортске организације из области
рекреације и сличних активности, предају програме за
суфинансирање рекреативних активности грађана, са
основним подацима о организацији такмичења и
финансијским показатељима (приходи и расходи).
Програм се предаје на Обрасцу К-2. У прилогу
се достављају остали материјали који су значајни за тај
програм.
Сваки појединачни програм бодује се по
утврђеним критеријумима на следећи начин:

Суфинансирање - проценат тражених средстава из буџета општине у односу на укупну вредност програма
или манифестације,
Проценат очекиван од Општине
преко 80%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
Број бодова
0
4
6
8
10
11
12
15
Масовност
1-5
6-15
16 и више
а) број такмичара
Број бодова
5
10
15
18.година и више
млађи од 18.година
б) циљна група
Број бодова
5
10
Такмичење по календару гранског савеза
не
да
Број бодова
0
10
Дужина трајања програма или манифестације
1 дан
2 дана и више
Број бодова
5
10
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Олимпијски или неолимпијски спорт

6.

неолимпијски
олимпијски
Број бодова
5
10
Број стручњака укључених у реализацију спортске манифестације и програма
1
2
Број бодова
5
7

Спортска организација у оквиру овог поља
суфинансирања може конкурисати само са једним
програмом, у оквиру кога може бити предвиђен већи број
манифестација.
Уколико спортска организација конкурише са
више програма, узеће се у обзир програм који је
најповољнији за ту спортску организацију након
бодовања.
Уколико спортска организација конкурише са
више манифестација у оквиру свог програма, узима се у
обзир просечан број такмичара.
Спортска организација мора доставити доказ да
је члан гранског савеза и да су манифестације по
програму гранског савеза, у супротном неће бити
бодована по критријуму бр.3.
Према укупно расположивим средствима за
ово поље суфинансирања и укупног броја бодова
освојених од стране спортских организација, утврђује
се вредност бода.
Освојени бодови спортске организације
множе се са вредношћу бода, чиме се добија
номинални износ средстава опредељених по конкурсу
за сваку спортску организацију, који не може
премашити износ средстава тражених по конкурсу.
Члан 10.
Спорт особа са посебним потребама
Спорт особа са посебним потребама обухвата
стварање материјално-техничких услова, удруживање,
спровођење и организовање систематског бављења
спортско-рекреативним
активностима
по
основу
интереса особа са посебним потребама.
Регистроване спортске организације из области
спорта особа са посебним потребама, подносе програме
за суфинансирање спортских активности лица са
посебним потребама, са основним подацима о програму
и финансијским показатељима (приходи и расходи).
Програм се предаје на Обрасцу К-3. У прилогу
се достављају остали материјали који су значајни за тај
програм.
Износ финансијских средстава за сваки
појединачни програм зависи од следећих параметара:
укупно расположивих средстава за ово поље
суфинансирања у оквиру буџета за спорт;
броја програма који конкуришу за
суфинансирање у области спорта особа са посебним
потребама;
комплетност приложене документације;
броја учесника;
висине ванбуџетских средстава која обезбеђује
подносилац програма;
доказ да је спортска организација члан
Републичког гранског савеза.
Расподела
средстава
спортским
организацијама унутар овог поља суфинансирања,
вршиће се на основу стручног мишљења и закључка
Комисије, узимајући у обзир предходно наведене
параметре.
Члан 11.
Такмичарски спорт
Такмичарски спорт обухвата подршку у
стварању услова за реализацију програмских активности
спортског удружења (клуба) према званичном календару
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надлежног гранског спортског савеза, и рад са младим
спортистима.
Све регистроване спортске организације на
пољу такмичарског спорта, предају програме за
суфинансирање активности из своје гране спорта, са
основним подацима о организацији такмичења и
финансијским показатељима (приходи и расходи).
Програм се предаје на Обрасцу К-4. У прилогу
се достављају остали материјали који су значајни за тај
програм.
Основ за расподелу средстава унутар овог поља
суфинансирања представља Категоризација спортских
удружења (клубова), која је садржана у Правилнику о
категоризацији спортских удружења (клубова) из
области такмичарског спорта општине Бор, а на основу
које клубови остварују одређени број бодова.
После извршене категоризације и бодовања,
према правилнику из предходног става, а по спроведеном
конкурсу, Комисија ће клубове и средства намењена
такмичарском спорту од 76,3% поделити у процентима
по групама.
У оквиру прве групе спортова, неће се
суфинансирати два клуба из истог спорта, сем ако се
не ради о мушком и женском клубу.
I група – 50%: чине је 6 првопласираних
клубова колективних спортова и 2 првопласирана клуба
појединачних спортова на основу конкурса.
II група – 50%: чине је сви остали клубови
колективних и појединачних спортова.
У случају да две или више екипа у колективном
спорту имају исти број бодова, предност ће имати екипа
која је у вишем рангу такмичења или боље пласирана на
табели. У појединачним спортовима предност ће имати
екипа са више укупно освојених медаља.
На основу расположивих средстава и
укупног броја бодова освојених од стране спортских
удружења (клубова) у оквиру сваке групе, утврђује се
вредност бода у групи.
Освојени бодови спортских удружења
(клубова) множе се са вредношћу бода, чиме се добија
номинални износ средстава опредељених по конкурсу
за свако спортско удружење.
Члан 12.
Спорт у насељеним местима
Спорт у насељеним местима обухвата подршку
програмима спортских и других организација, који
доприносе подизању нивоа живљења у насељеним
местима и осећања припадности локалној заједници.
Све регистроване спортске организације за
активности у насељеним местима, предају програме за
суфинансирање активности из своје гране спорта са
основним подацима о организацији такмичења и
финансијским показатељима (приходи и расходи).
Програм се предаје на Обрасцу К-5. У прилогу
се достављају остали материјали који су значајни за тај
програм.
Основ за расподелу средстава унутар овог поља
суфинансирања представља Категоризација спортских
удружења (клубова), која је садржана у Правилнику о
категоризацији спортских удружења (клубова) из
области такмичарског спорта општине Бор, а на основу
које клубови остварују одређени број бодова.
Према укупно расположивим средствима за
ово поље суфинансирања и укупног броја бодова
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освојених од стране спортских удружења (клубова),
утврђује се вредност бода.
Освојени бодови спортских удружења
(клубова) множе се са вредношћу бода, чиме се добија
номинални износ средстава опредељених по конкурсу
за свако спортско удружење.
Члан 13.
Спортски савез и струковни савези
Спортски савез општине и општински грански
савези, предају програме за суфинансирање активности
из свог делокруга рада. У програму се наводе основни
подаци о активностима савеза и потребна финансијска
средства за реализацију наведених програма.
Програм се предаје на Обрасцу К-6. Уз образац
се достављају и сви остали материјали значајни за
предвиђене активности.
У
оквиру
овог
поља
финансирања
суфинансираће се:
1. Савези који спроводе такмичења на нивоу
општинских лига, а што је обухваћено календаром
гранског савеза. Одобрена средства за овакве програме
могу се користити за реалне трошкове такмичења
(трошкови превоза, накнада за судије и делегате и
набавка спортске опреме и реквизита).
2. Савези који спроводе програме за узраст деце
од 5-11 година, у оквиру базичних спортова:
атлетика
пливање
гимнастика.
За спровођење ових програма обавезно је
ангажовање
професора физичког
васпитања и
1.

2.

3.

4.

5.
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подношење, осим финансијских планова и детаљних
планова извођења програма.
3. Савези који у оквиру свог програма спроводе
манифестације типа сеоских спортских игара (вишебој).
Савез је дужан да прибави сагласност за организацију и
програм наведене манифестације од савета месне
заједнице, коју прилаже уз пријаву на конкурс.
Расподела
средстава
спортским
организацијама унутар овог поља суфинансирања,
вршиће се на основу стручног мишљења и закључка
Комисије.
Члан 14.
Спортске манифестације од посебног интереса за
Општину
На почетку сваке године, Председник општине
Бор ће на предлог Комисије за спорт, утврдити календар
манифестација од посебног интереса за општину, за које
се суфинансирање може одобрити по конкурсу.
Да би се манифестација уврстила у утврђени
календар, неопходно је да се иста одржава успешно,
најмање 5 година, што се доказује званичним билтенима
из предходних година.
Регистрована спортска удружења предају
програм за суфинансирање манифестација од посебног
интереса за Општину.
Програм се предаје на Обрасцу К-7. У прилогу
се достављају остали материјали који су значајни за
организацију манифестација.
Свака појединачна манифестација бодује се по
утврђеним критеријумима на следећи начин:

Суфинансирање - Проценат тражених средстава из буџета општине у односу на укупну вредност програма
или манифестације,
Проценат очекиван од Општине
преко 80%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
Број бодова
0
4
6
8
10
11
12
15
Масовност
до 10
11-30
31-100
Преко 100
а) број такмичара
Број бодова
4
6
10
15
18.година и више
млађи од 18.година
мешовита
б) циљна група
Број бодова
6
9
15
Традиција одржавања манифестације
5-10 год
11 и више
Број бодова
5
10
Дужина трајања манифестације
1 дан
2-3 дана
4-15 дана
више од 15 дана
Број бодова
4
5
8
10
Број стручњака укључених у реализацију спортске манифестације
1
2-3
4 и више
Број бодова
4
10
15

Према укупно расположивим средствима за
ово поље суфинансирања и укупног броја бодова
освојених од стране спортских организација, утврђује
се вредност бода.
Освојени бодови спортске организације
множе се са вредношћу бода, чиме се добија
номинални износ средстава опредељених по конкурсу
за сваку спортску организацију, који не може
премашити износ средстава тражених по конкурсу.
Члан 15.
Нераспоређена средства
Од укупно опредељених средстава у буџету
општине намењених спорту за текућу годину, може се
издвојити одређени номинални износ у виду
нераспоређених
средстава,
за
непланиране
и
непредвиђене потребе спортских организација, а за које
се у моменту расписивања конкурса није знало.

Износ средстава из става 1. ово члана одређује
Комисија за спорт, пре расписивања сваког конкурса.
Средства одузета клубовима због уочених
неправилности
у
току
конкурсног
периода,
прераспоређују се у нераспоређена средства за
конкурсни период.
Према процени Комисије за спорт и на њен
предлог, Председник општине Бор одобрава исплату из
нераспоређених средства, по ванредним захтевима
спортских организација.
Као непланиране и непредвиђене потребе
сматрају се:
1. Освојене медаље на међународним
такмичењима, која су у програму гранских савеза и које
признаје Спортски савез Србије и Министарство спорта,
- Олимпијска медаља - до 90.000,00 дин.
- Светско првенство - до 80.000,00 дин.
- Европско првенство - до 70.000,00 дин.
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- Балканско првенство - до 55.000,00 дин.
Износ се односи на медаље освојене у
сениорској конкуренцији, за јуниорске медаље вредност
се умањује за 30%, за кадетске медаље вредност се
умањује за 40%, а за пионире вредност се умањује 50%.
2. Улазак екипе у први и други ранг такмичења
(не узима се у обзир остварено право преласка у виши
ранг реорганизацијом лиге или система такмичења,
фузијом два или више клубова, или административном
одлуком гранског савеза),
- Први ранг такмичења - до 60.000,00 дин.
- Други ранг такмичења - до 50.000,00 дин.
3. Додатне потребе за предшколски и школски
спорт - до расположивог износа нераспоређених
средстава, а према процени Комисије.
4. Избор најбољих спортиста и спортских
колектива у општини Бор - до расположивог износа
нераспоређених средстава, а према процени Комисије.
5. Подстицајна средства за финансирање
трошкова котизације и суђења у такмичењу до краја
конкурсног периода за новоформиране клубове у гранама
спорта које нису биле заступљене на територији општине
(нови спортови) и који стичу право на суфинансирање
такмичења у току конкурсног периода, а чланови су
републичког гранског савеза. Спортска организација
може поднети захтев по истеку рока од годину дана од
дана регистрације у АПР-у - до расположивог износа
нераспоређених средстава, а према процени Комисије.
6.
Суфинансирање
пројеката
спортских
организација које се финансирају из ''IPA'' средстава, а
на које је сагласност дала Општина - до
расположивог износа нераспоређених средстава, а
према процени Комисије.
Нераспоређена средства нису предмет
конкурса.
Члан 16.
Одобрена средства по конкурсу, за реализацију
програма могу се користити за суфинансирање:
- трошкова превоза,
- трошкова службених путовања чланова
спортске организације везани за састанке лиге, гранског
и републичког савеза,
- трошкова преноћишта и исхране на
такмичењима која се одржавају ван територије општине
Бор,
- трошкова котизације за такмичења,
- накнада за судије и делегате (готовинска
исплата),
- накнаде за стручни рад по уговору са
спортским организацијама,
- трошкова коришћења спортских објеката,
- трошкова лекарских прегледа спортиста,
- трошкова стручног усавршавања,
- трошкова припрема спортиста,
- трошкова обавезног осигурања регистрованих
играча и тренера,
- набавке спортске опреме и реквизита,
- набавка пехара, похвалница, диплома и других
награда.
Средства добијена по конкурсу не смеју се
користити за исплату хранарина , стипендија,
трошкова репрезентације и плата запослених у
спортским организацијама.
Члан 17.
Средства за планиране програмске активности
спортских организација, додељују се Јавним конкурсом
за суфинансирање потреба и интереса грађана у области
спорта у општини Бор.
Конкурс расписује Председник општине Бор,
једном годишње.
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Конкурс се објављује у средствима јавног
информисања и на сајту општине Бор.
Члан 18.
Поступак за доделу средстава спортским
организацијама води Комисија за спорт општине Бор, на
основу чл.6 ст.3. Одлуке о суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта у општини Бор (''Сл.
лист општине Бор'', бр.6/2011 и 13/2012), а у складу са
Правилником о категоризацији спортских удружења
(клубова) у области такмичарског спорта у општини Бор
и овим Правилником.
Члан 19.
Јавни конкурс садржи:
намену и износ средстава за које се јавни
конкурс спроводи;
услове које спортска организација мора да
испуни као учесник на јавном конкурсу;
критеријуме за доделу средстава;
процедуру и рок за пријављивање на конкурс;
обавезну документацију која се подноси уз
учешће на конкурсу;
рок за доношење и начин објављивања Решења.
Члан 20.
Пријаве на конкурс се подносе непосредно
(лично) на писарници Општинске управе Бор у
затвореној коверти, са назнаком Комисији за спорт –
''Конкурс''.
Рок за подношење пријава, са комплетном
конкурсном документацијом, је 10 дана од дана
објављивања Конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, Комисија
неће разматрати.
Члан 21.
Конкурсну документацију и oбрасце, који су
њен саставни део, утврђује Комисија за спорт.
Конкурсна документација садржи:
образац захтева, са предлогом манифестације
или програма и финансијским планом,
податке и доказе о испуњавању критеријума за
вредновање програма,
копију решења о упису у регистар спортских
организација из АПР-а,
копију оверених потписа лица овлашћених за
заступање (ОП образац),
копију последњег завршног рачуна,
извештај о утрошку средстава добијених из
буџета општине Бор за предходни конкурсни период (ако
је клуб у том периоду био финансиран из буџета
општине),
као и осталу документацију тражену у
конкурсним обрасцима.
Члан 22.
Комисија разматра пријаве, врши оцењивање и
бодовање сваке спортске манифестације и програма
према критеријумима из Правилника о категоризацији
спортских удружења (клубова) из области такмичарског
спорта општине Бор и овог Правилника.
Члан 23.
О спроведеном поступку јавног конкурса,
Комисија води записник и доноси Предлог за расподелу
средстава за суфинансирање програма у области
спорта из буџета општине Бор, за конкурсни период (у
даљем тексту: Предлог) у року од 10 дана од дана
закључења Конкурса.
Предлог се објављује на сајту општине Бор и
огласној табли Општинске управе Бор.
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У случају да неке спортске организације имају
примедбе на Предлог, њихови овлашћени представници
могу извршити увид у своју конкурсну документацију и
начин бодовања у року од 3 дана од дана објављивања
Предлога на сајту општине Бор и огласној табли
Општинске управе Бор. Ако се утврди да је примедба
основана, Предлог се може изменити.
Записник
и коначни Предлог, Комисија
доставља Председнику општине Бор у року од 15 дана од
дана закључења Конкурса.
Члан 24.
Председник општине Бор, на основу записника
и Предлога од стране Комисије, доноси Решење о
расподели средстава за суфинансирање програма у
области спорта из буџета општине Бор, за конкурсни
период (у даљем тексту: Решење), у року од 5 дана, од
дана пријема записника и Предлога.
Решење се објављује на сајту општине Бор и у
''Службеном листу општине Бор''.
Решење из предходног става је коначно и
против њега се може водити управни спор.
На основу Решења, Председник општине Бор
закључује уговоре са корисницима средстава, којима се
регулишу међусобна права и обавезе, а на основу којих
се врше уплате додељених средстава. Начин преноса
средстава спортским организацијам, ближе се одређује
уговором о суфинансирању програма.
Програми се суфинансирају једнократно или у
ратама, у зависности од временског периода за
реализацију програма.
Надзор над извршењем програма и активности
спортскух организација вршиће Комисија.
Комисија задржава право да од подносиоца
пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну
документацију и информацију или изврши контролу на
лицу места, односно захтева испуњење додатних услова.
Члан 25.
Корисници средстава имају обавезу да средства
добијена из буџета користе наменски, искључиво за
реализацију програма за који конкуришу и да добијена
средства редовно правдају Одељењу за финансије
Општинске управе Бор, а према члану 16. овог
правилника.
У случају да се средства не оправдају сходно
предходном ставу овог члана, Председник општине Бор
ће обуставити уплату одобрених средстава, уз обавезу
корисника да изврши повраћај уплаћених средстава на
име реализације програма.
Комисија неће разматрати, у наредном
конкурсном периоду, пријаве спортских организација
које не испуне обавезе из става 1. овог члана.
Корисници средстава су дужни да доставе
Комисији за спорт годишњи извештај о реализацији
програма и финансијски извештај о пословању који
поред прихода из буџета општине Бор, садржи и
сопствене и остале приходе.
Члан 26.
Измене и допуне овог правилника врше се на
исти начин и по поступку којим је и усвојен.
Члан 27.
Ступањем на снагу овог правилника , престаје
да важи Правилник о условима, критеријумима, начину и
поступку суфинансирања у области спорта општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/2011, 12/2011,
1/2012 и 10/2012 ).
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Члан 28.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 66-2/2013-II
У Бору, 04.01.2013.године
ОПШТИНА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Небојша Виденовић , с.р.
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