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ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА III

БРОЈ 11

СМЕДЕРЕВО, 31. ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ПРАВИЛНИКА
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТОВА И
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОДЕЛУ И
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПОТРЕБА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

2. активности Савеза спортова Смедерево,
3. активности Савеза за школска спортска такмичења
и олимпијско васпитање Смедерево,
4. Општинског фудбалског савеза Смедерево,
5. организације и одржавања спортских такмичења од
значаја за Град и
6. организације и одржавања манифестација у области
спорта од значаја за Град.

277.
Члан 3.
На основу члана 10. Одлуке о обезбеђивању средстава
за финансирање потреба у области спорта на територији
града Смедерева („Службени лист града Смедерева, број
2/2010),
Комисија за израду Правилника о категоризацији
спортова и критеријумима за расподелу и коришћење
средстава за финансирање потреба спорта на територији
града Смедерева на седници, одржаној дана 07.12.2010.
године, донела је
П РА В И Л Н И К
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТОВА И
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОДЕЛУ И
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПОТРЕБА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И КЛУБОВИ КОЈИ
СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
Члан 1.
Правилником о категоризацији спортова и критеријумима за расподелу и коришћење средстава за
финансирање потреба спорта на територији града Смедерева (у даљем тексту: Правилник) уређују се услови и
начин коришћења средстава из буџета града Смедерева (у
даљем тексту: буџет Града) за потребе у области спорта.
За финансирање спортских организација и клубова
средства се обезбеђују у буџету града Смедерева.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Правилника користе се за
реализацију програма:
1. редовних тренажних и такмичарских активности
спортских организација које су носиоци спорта у својим
гранама,

Средства за потребе утврђене у члану 2. у тачкама 1.,
2., 3. и 4. овог Правилника спортска организација може да
оствари на основу програма активности, уколико испуњава
следеће услове:
- да је регистрована код Министарства за омладину и
спорт Републике Србије (у даљем тексту: надлежни орган),
- да има седиште на територији града Смедерева,
- да у складу са утврђеним роковима доставља годишње
планове и програме рада са финансијским показатељима,
као и тачне податке о оствареним спортским резултатима
у претходној години,
- да у складу са утврђеним роковима доставља
финансијско правдање одобрених средстава,
- учествује у редовном систему такмичења у оквиру
гране спорта у складу са спортским правилима,
- ангажује најмање једног стручњака који има законом
предвиђене квалификације за рад у спорту и
- има обезбеђен простор за реализацију програма
активности.
Члан 4.
Савез Спортова Смедерево, Савез за школска
спортска такмичења и олимпијско васпитање Смедерево
и Општински фудбалски савез Смедерево, у складу са
средствима опредељеним у буџету Града, доносе своје
годишње програме и финансијске планове о коришћењу и
расподели средстава, а у складу са усвојеним календаром
такмичења и критеријумима и мерилима утврђеним
општим актом свог Савеза.
Савези из става 1. овог члана су дужни да средства
пренета и утрошена из буџета Града документују
надлежном Одељењу Градске управе Смедерево.
Савези из става 1. овог члана су дужни да Комисији из
члана 13. овог Правилника доставе програме и планове у
текућој години за наредну годину, а у складу са утврђеним
буџетским календаром.
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II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, КРИТЕРИЈУМИ
КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И
КЛУБОВА КОЈИ СЕ БАВЕ ВРХУНСКИМ, КВАЛИТЕТНИМ И ТАКМИЧАРСКИМ СПОРТОМ И РАЗВРСТАВАЊЕ
У КАТЕГОРИЈЕ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА
Члан 5.
Директно из буџета Града финансирају се оне
спортске организације и клубови који се баве врхунским,
квалитетним и такмичарским спортом, које предложи
Савез спортова Смедерево као носиоце развоја спорта на
период од годину дана, а испуњавају следеће критеријуме:
ЕКИПНИ
СПОРТОВИ

ПОЈЕДИНАЧНИ
СПОРТОВИ

Да се такмиче у I или II нивоу
лигашког такмичења осим за женске
екипе где се признаје и III ниво
Да остварују међународни резултат
у оквиру правилника Савеза спортова Смедерево, или да освоје једно од прва три места на Државном
првенству у сениорској конкуренцији

- Вреднује се резултат најбоље сениорске екипе или
појединца из клуба
- Код женских екипа не постоји услов за постојање
најмање 4 нивоа такмичења
2. TРАДИЦИЈА
БОДОВИ

ГОДИНЕ ПОСТОЈАЊА

5

Више од 50

3

Од 20 – 50

1

Мање од 20

3. МАСОВНОСТ

БОДОВИ

Члан 6.
Категоризацију спортских организација и клубова
који се баве врхунским, квалитетним и такмичарским
спортом врши Комисија из члана 13. овог Правилника, а на
основу следећих критеријума:
1. остварених резултата;
2. традиције;
3. масовности и
4. значаја за Град.
1. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
БОДОВИ ЕКИПНИ СПОРТОВИ ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ

10

5

2

I ниво такмичења
– највиши ниво
такмичења у
земљи

Међународни
резултат по основу
правилника Савеза
Спортова Смедерево
у олимпијским
дисциплинама
олимпијских спортова

II ниво
такмичења
и I ниво у
спортовима у
којим постоји
мање од 4 нивоа
такмичења и
мисаоним играма

Међународни резултат
у неолимпијским
спортовима и
неолимпијским
дисциплинама
олимпијских спортова
по основу правилника
Савеза Спортова
Смедерево или 1. место
на Државном првенству у
конкуренцији сениора

II ниво
такмичења у
спортовима у
којим постоји
мање од 4 нивоа
такмичења и
мисаоним играма
и III ниво за
жене

2. и 3. место
на Државном
првенству сениора,
међународни резултат
у неолимпијским
спортовима и
неолимпијским
дисциплинама
олимпијских спортова у
млађим категоријама
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БРОЈ АКТИВНИХ ТАКМИЧАРА У СВИМ
СТАРОСНИМ КАТЕГОРИЈАМА КОЈИ
СУ У ПРЕДХОДНОЈ ТАКМИЧАРСКОЈ
СЕЗОНИ ИМАЛИ НАЈМАЊЕ ЈЕДАН
НАСТУП НА ЗВАНИЧНОМ ТАКМИЧЕЊУ У
ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАНСКОГ САВЕЗА

5

Више од 50

3

Oд 25 – 50

1

Мање од 25

4. ЗНАЧАЈ ЗА ГРАД
До 3 бода највише могу се доделити спортским
организацијама - клубовима од посебног значаја за Град на
предлог Комисије из члана 13. овог Правилника и то:

БОДОВИ

МЕДИЈСКИ ЗНАЧАЈ, МЕЂУНАРОДНИ
ЗНАЧАЈ, ПОПУЛАРНОСТ (КАТЕГОРИСАЊЕ
ВРШИ КОМИСИЈА)

5

I категорија

3

II категорија

1

III категорија
Члан 7.

На основу укупног броја бодова по основу: остварених
резултата, традиције, масовности и значаја за Град, спортске
организације и клубови разврставају се у три категорије на
следећи начин:
I категорија

Више од 19 бодова

II категорија

Од 14 – 18 бодова

III категорија

Мање од 14 бодова
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Укупан број бодова по спортској организацији клубу, добијен на основу претходне табеле множи се:
- коефицијентом 3 за клубове I групе-категорије;
- коефицијентом 0,75 за клубове II групе-категорије;
- коефицијентом 0,5 за клубове III групе-категорије /
за жене коефицијентом 0,75.
Одређивање вредности
организацији - клубу

бода

по

спортској

Вредност бода добија се када се средства опредељена
за финансирање квалитетног такмичарског и врхунског
спорта за једну буџетску годину поделе са укупним
бројем бодова свих спортских организација - клубова са
урачунатим коефицијентима.
Члан 8.
Спортска организација - клуб може и две године остати
носилац развоја спорта и поред неиспуњених критеријума,
уколико у истој спортској грани не постоји спортска
организација - клуб који испуњава дате критеријуме.
Уколико и другу годину за редом не испуни критеријуме
спортска организација - клуб неће више бити финансиран
директно из буџета Града.
Веродостојност података о оствареним резултатима и
масовности спортске организације - клубови су дужни да
документују Комисији из члана 13. овог Правилника, а у
случају злоупотребе спортска организацција - клуб неће
бити финансиран из буџета Града у периоду од 5 година.
Средства пренета и утрошена из буџета Града Клубови
су дужни да документују надлежном Одељењу Градске
управе Смедерево.
III ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ
ТАКМИЧЕЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД
Члан 9.
Спортска организација, односно правно лице чији је
оснивач спортска организација са седиштем на територији
Града, коме је поверена техничка организација званичног
међународног спортског такмичења (у даљем тексту:
организатор такмичења), може да оствари право на средства
из буџета Града за организацију званичног међународног
спортског такмичења које се у целини одржава на
територији Града (у даљем тексту: такмичење) и уколико је
Град дао гаранције међународној спортској федерацији да
ће испунити све потребне услове за одржавање такмичења.
Међусобна права и обавезе између организатора
такмичења и Града, уређују се уговором о додели средстава
за организацију такмичења који закључују градоначелник
и овлашћено лице организатора такмичења.
IV ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД
Члан 10.
Спортска организација која је уписана у регистар
код надлежног органа и своју активност реализује на
територији Града, може да оствари право на средства из
буџета Града за реализацију програма манифестације у
области спорта од значаја за Град.
Програм манифестације из става 1. овог члана
садржи:
- назив манифестације у области спорта,
- назив и седиште спортске организације која реализује
манифестацију,
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- доказ о упису у регистар код надлежног органа,
- кратак опис активности на реализацији манифестације,
- место, време и начин реализације манифестације,
- финансијски план манифестације и
- другу одговарајућу документацију, односно податке
од значаја за реализацију манифестације.
Члан 11.
Изузетно, средства из буџета Града могу да се
доделе и спортској организацији из члана 10. став 1. овог
Правилника, за реализацију манифестације од значаја за
Град у области спорта коју одобри или чије покровитељство
у име Града прихвати градоначелник.
У акту о одобравању манифестације из става 1. овог
члана, односно о прихватању покровитељства који доноси
градоначелник, утврђује се и износ средстава за њену реализацију.
Члан 12.
Међусобна права и обавезе између Града и спортских
организација из члана 10. и члана 11. овог Правилника,
уређују се уговором о додели средстава за реализацију
манифестације у области спорта од значаја за Град, који
закључују градоначелник и овлашћено лице спортске
организације.
Члан 13.
Комисију за категоризацију спортских организација
и клубова и расподелу средстава за финансирање потреба
у области спорта ће формирати посебним решењем
градоначелник града Смедерева.
Комисију ће чинити лица која поседују одговарајућу
стручну спрему из области спорта, као и представници
локалне самоуправе.
Задатак Комисије ће бити да на основу овог
Правилника и планираних средстава у буџету Града на
почетку сваке буџетске године изврши расподелу средстава
за финансирање и реализацију програма: редовних
тренажних и такмичарских активности спортских
организација које су носиоци спорта у својим гранама,
активности Савеза спортова Смедерево, активности Савеза
за школска спортска такмичења и олимпијско васпитање
Смедерево, Општинског фудбалског савеза Смедерево,
организације и одржавања спортских такмичења од значаја
за Град и организације и одржавања манифестација у
области спорта од значаја за Град.
Члан 14.
По добијању сагласности од стране Градског већа овај
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у “Службеном листу града Смедерева”.
Ненад Максић, c.р.
Андрија Клеут, c.р.
Бојан Теофиловић, c.р.
Љубиша Митић, c.р.
Дејан Гуслов, c.р.
Саша Шпаровић, c.р.
Јанчић Горан, c.р.
Владимир Милосављевић, c.р.
др Весна Јеремић-Драгојевић, c.р.
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САДРЖАЈ

Рег. бр.

Страна

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ПРАВИЛНИКА
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТОВА И
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОДЕЛУ И
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПОТРЕБА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
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