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ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА БАЊАЛУКА 

СА ПРИОРИТЕТНИМ ОБЛАСТИМА ФИНАНСИРАЊА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

1.  УВОД 

 

"Европска повеља о спорту" (European sports charter charte europeenne du sport) истиче 

спорт чиниоцем људског развоја, значајним садржајем културе и стваралаштва, што упућује 

на потребу тражења организационих облика и садржајних рјешења, како би се приближио 

свим грађанима а, посебно, дјеци и омладини која, путем слободног опредjељења и 

властитих афинитета, у њему налазе простор игре, учења, здравог и културног провођења 

слободног времена.  

Циљ Европске повеље о спорту се огледа у томе да се сваком појединцу осигурају 

могућности да се бави спортом, и то: 

1)  гарантујући свим младима могућност да се користе програмима физичког васпитања 

како би развили своје темељне спортске способности;  

2) гарантујући свакоме могућност да се бави спортом и рекреативним физичким 

активностима у сигурном и здравом амбијенту и у сарадњи са постојећим спортским 

тијелима;  

3)  гарантујући свима који изражавају жељу и имају потребне способности, могућност 

унапређења и остварења потенцијала личног развоја те постизања највишег нивоа; 

кроз заштиту и развој моралних и етичких начела спорта, те очувања људског 

достојанства и сигурности оних који учествују у спортским активностима, бранећи 

спорт, спортисте, спортисткиње против било којег облика израбљивања за 

политичке, комерцијалне и финансијске сврхе, те злоупотребе и понижења, 

укључујући и допинг.  

  

Град Бањалука је Програмом развоја спорта Града Бањалука за период 2018-2022. године 

(''Службени гласник Града Бањалука'' број: 41/17, у даљем тексту: Средњорочни програм), 

дефинисао стратешке приоритете развоја спорта који омогућавају напредак у развоја спорта 

у Бањој Луци, а односе се на: 

1) Улагање у развој младих спортиста – потреба улагања у развој младих спортиста ради 

стварања велике основне базе за даљи развој и унапређење врхунског спорта, односно 

остваривање квалитетних спортских резултата; 

2) Подршка укључивања у спорт и његова доступност - подстицање укључивања у спорт 

што већег броја дјеце и омладине; 

3) Остваривање и вредновање врхунских спортских резултата – стварање једнаких 

могућности за све спортске организације за остваривање врхунских спортских 

резултата који подстичу развој спорта и доприносе угледу Града Бањалука. 

Иако средства која су намјењена за развој спорта у Бањој Луци нису довољна да би се 

спорт преко ноћи развио и достигао успјехе, овим документом се постојећа средства желе 

расподијелити да тај развој буде што бржи и  продуктивнији. 

Циљ рада Градске управе јесте да, у складу са Европском повељом о спорту, побољша 

успјех развоја спорта кроз неколико програма тако да се бављење спортом подстиче и 

подржава прикладним средствима у сарадњи са одговарајућим спортским организацијама, 

односно, учесницима у систему спорта. 
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Због тога, Средњорочним програмом, по први пут, је дифинисан општи интерес у области 

спорта града Бањалука, односно, како и на који начин се он остварује. А он се остварује кроз 

основни, посебни и допунски програм финансирања спорта за који се обезбјеђују средства 

у буџету Града Бањалука, која се односе на: 

1) подстицање и стварање услова за унапређење и развој спорта, односно бављења 

грађана спортом, посебно дјеце, омладине, жена и лица с инвалидитетом, 

2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији града, а посебно 

јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских 

спортских објеката и набавка спортске опреме и реквизита, 

3) организација спортских такмичења и манифестација од посебног значаја и значаја за 

град Бањалуку, 

4) спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са 

њима, 

5) учешће спортских организација са територије града Бања Лука на великим 

међународним такмичењима, 

6) школски и универзитетски спорт (рад школских и универзитетских спортских 

секција, општинска, градска и регионална школска и универзитетска спортска 

такмичења и др.), 

7) спровођење категоризације спорта на територији града и класификације спортских  

организација унутар категорисаних спортских грана, 

8) унапређење заштите здравља спортиста и обезбјеђивање адекватне спортско-

здравствене едукације спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг 

едукацију, 

9) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно 

перспективних спортиста, 

10) спречавање негативних појава у спорту, 

11) едукација, информисање и савјетовање грађана, спортиста и осталих учесника у 

систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским 

активностима и дјелатностима, 

12) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних 

информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на 

територији града, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских 

публикација, 

13) унапређење стручног рада у систему спорта на територији града и подстицање 

запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста, 

14) рационално и намјенско коришћење спортских терена и спортских објеката који су у 

својини или је корисник град Бањалука, односно јавна установа или јавно предузеће, 

кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и дјелатности, као и 

додјелу термина за активности учесника у систему спорта, 

15) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта. 

 

1.1. Правни основ спорта у Бањој Луци 

 

Надлежности у области спорта на територији јединице локалне самоуправе, у складу са 

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске'' број 97/16), су:  

1) обезбјеђује услове за изградњу, одржавање и коришћење спортско рекреативних 

објеката; 
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2) обезбјеђује и усмјерава реализацију школских и студентских спортских такмичења; 

3) обезбјеђује посебне услове за повећање квантитета и квалитета рада са младим 

спортским талентима; 

4) обезбјеђује услове за развој и унапређење аматерског спорта; 

5) обезбјеђује услове и издаје сагласност за организацију и одржавање спортских 

такмичења и манифестација од значаја за јединицу локалне самоуправе и 

6) друге надлежности у складу са законом. 

 

Законом о спорту („Службени гласник Републике Српске'' бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) 

прописане су надлежности у погледу суфинансирања програма спортских организација из 

буџета града: 

1) изградња, одржавање, коришћење и реконструкција спортских објеката; 

2) учешће у обезбјеђивању реализације градског и међуопштинског нивоа школских и 

студентских спортских такмичења, такмичења лица са инвалидитетом, спортско-

рекреативних такмичења, масовних и традиционалних манифестација; 

3) стварање услова за подизање квалитета рада свих активних спортиста, а посебно рада 

са младим спортски надареним појединцима и екипама; 

4) учешће у финансирању дјелатности спортских удружења, друштава, гранских 

спортских савеза и удружења града; 

5) организација и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за град; 

6) учешће у финансирању здравствене заштите спортиста аматера у складу са важећим 

прописима; 

7) обезбјеђење услова за спортске активности лица са инвалидитетом. 

 

Правно нормирање одређене друштвене области битно детерминише све активности у 

њеним оквирима и одређује интерес и приоритет законодавца (у овом случају Републике 

Српске). Тако је и спорт област чија се судбина у знатној мјери може одређивати кроз правно 

регулисање. У том смислу неопходно је, прије свега, јасно одредити интерес и приоритет у 

спорту на нивоу Републике Српске, како би се могли одредити и јасни интереси и 

приоритети у јединици локалне самоуправе, односно Града Бања Лука. 

 

Основу за планирање средстава у буџету Града и учешће у финансирању програмских 

активности учесника у систему спорта чине Средњорочни програм и овај програм које 

доноси Скупштина града Бањалука, а на основу јединствених програма или пројеката 

учесника у систему спорта са територије Града. 
 

Учесници у систему спорта у Бањој Луци су:  

1)  спортске организације регистроване као удружења, у складу са Законом о спорту. 

2)  јавне установе из области: 

1.  спорта,  

2. предшколског васпитања (вртићи),  

3. основног и средњег васпитања и образовања (основне и средње школе), 

4. високог образовања (акредитоване високошколске установе из области спорта).  

3) правни субјекти који су корисници објеката у јавној својини. 
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2. I ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА – 415200 0810 ТЕКУЋИ ГРАНГ - 

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Суфинансирање програмских активности у оквиру овог програма се спроводи на основу 

три програма финансирања, а односи се на: 

1) основни програм, 

2) посебни програм и 

3) допунски програм. 
 
2.1. Основни програм 
 

У основном програму суфинансирања програмских активности спортских организација 

учествују спортске организације са територије града Бањалука у спортским гранама 

члановима Међународног олимпијског комитета (IOC - International Olympic Committee) и 

Генералне асоцијације међународних спортских федерација (Sport Accord - Union for both 

Olympic and non-Olympic International Sports Federations), ако се налазе у систему такмичења 

матичног спортског савеза Републике Српске или БиХ најмање три године заредом. 

Класификација (рангирање) спортских организација врши се унутар категорисаних 

спортова у складу са Правилником о категоризацији спортова града Бањалука (''Службени 

гласник Града Бањалука'' број: 46/17), а на основу критеријума и бодовника из чл. 12-20. 

Правилника о критеријумима, условима и начину суфинансирања програма спортских 

организација и манифестација од интереса за Град Бањалуку (''Службени гласник Града 

Бањалука'' број: 46/17, у даљем тексту: Правилник). 

Суфинансирање програмских активности из основног програма се односи на:  

1) суфинансирање трошкова превоза, смјештаја и исхране спортиста за редовна 

такмичења, 

2) суфинансирање трошкова организације такмичења, котизације, као и накнаде за  

судије, делегате и сл., 

3) суфинансирање коришћења спортских објеката, 

4) суфинансирање љекарских прегледа, 

5) суфинансирање набавке спортске опреме, 

6) суфинансирање административних трошкова до 10% од укупног износа одобрених 

средстава. 

 

Чланом 11. Правилника прописано је да се за учешће у основном програму 

суфинансирања врши на основу јавног позива, а чланом 13. Правилника прописано је на 

који начин и која су неопходна документа као услов за конкурисање. 

Јавни позив за класификацију спортских организација и учешће у Основном програму 

суфинансирања програмских активности спортских организација у оквиру Програма развоја 

спорта Града Бањалука са приоритетним областима финансирања за 2018. годину расписан 

је 14. децембра 2017. године, а затворен је 4. јануара 2018. године. На овај јавни позив 

пријавила се 71 спортска организација од којих су четири пријаве биле непотпуне, три 

неблаговремене и њих пет нису имале минималне бодове по категорији спорта за учешће у 

класификацији (1. категорија - 60 бодова, 2. категорија – 50 и 3. категорија – 40 бодова) што 

значи да у суфинансирању програмских активности по Основном програму учествује 59 

спортских организација. 
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2.1.1. Критеријуми  

 

Критеријуми за класификацију ради суфинансирања програмских активности спортских 

организација унутар категорисаних спортских грана из основног програма финансирања су:  

1) категорија спорта,  

2) традиција спорта у Граду, 

3) постигнути резултати у протеклој такмичарској сезони, 

4) број такмичарских екипа у редовном систему такмичења, 

5) организација такмичења и 

6) развијеност спорта. 

 

2.1.2. Комисија за процјену 

 

У складу са чланом 45. Правилника, градоначелник је Рјешењем, број: 12-Г-5/18 од 3. 

јануара 2018. године, именовао Комисију за процјену по јавним позивима за суфинансирање 

програмских активности спортских организација на територији града Бањалука (у даљем 

тексту: Комисија). Задатак и рад Комисије утврђени су члановима 45-50. Правилника. 

На основу пристиглих пријава, Комисија је извршила бодовање за класификацију по 

основу критеријума и бодовника и утврдила приједлоге, а како слиједи: 

 

2.1.3. Бодовна расподјела средстава - (БС) по категоријама 

 

Планирана средства за расподјелу износе: основни дио 816.694,00КМ + варијабилни дио 

за рукомет 61.766,11 КМ. 

Предвиђени основни дио се прво расподјељује на 3 категорије спорта, које су одређене 

Правилником о категоризацији спортова града Бањалука (''Службени гласник Града 

Бањалука'' број: 46/17) и Правилником, а расподјела се врши на сљедећи начин: 

1) Саберу се бодови (добијени на основу правилника) свих клубова (БК) који припадају 

одређеној категорији спорта и затим се тај збир бодова категорије (ЗБК) множи са 

коефицијентом који припада тој категорији.  

Стални коефицијенти за категорије спорта су: 

1) Категорија К1К= 5,000 

2) Категорија К2К=1,490 

3) Категорија К3К=1,323 
  

ЗБК1 x К1К = финансијски бодови 1. категорије (ФБ1) 

30230,20 x 5,000 = 15.151,00 ФБ 

ЗБК2 x К2К = финансијски бодови 2. категорије (ФБ2) 

1403,70 x 1,490 = 2.091,51 ФБ 

ЗБК3 x К3К = финансијски бодови 3. категорије (ФБ3) 

369,35 x 1,323 = 488,65 ФБ 

Сабирањем ФБ1, ФБ2 и ФБ3, добијамо укупан број ФБ (ЗФБ). 

15.151,00 + 2.091,51 + 488,65 = 17.731,16 ФБ 

 

Износ буџетских средстава (БС) се подијели са ЗФБ и добије се вриједност 1 

финансијског бода (ВФБ) 816.694,00КМ : 17.731,16 = 46,05982КМ (ВФБ). Множењем броја 
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финансијских бодова категорије (ФБ1, ФБ2, ФБ3) са вриједношћу финансијског бода 

(ВФБ) добије се буџетски износ намјењен за категорију спорта (БИ1, БИ2, БИ3). 

(ФБ1) - 15.151,00 x (ВФБ) 46,05982КМ = 697.852,33КМ (БИ1) 

(ФБ2) - 2.091,51 x (ВФБ) 46,05982КМ =   96.334,57КМ (БИ2) 

(ФБ3) - 488,65 x (ВФБ) 46,05982КМ =   22.507,13КМ (БИ3) 

                                                        Укупно:      816.694,03КМ  

 
Спортови ЗБК КК ФБ ВФБ БИ 

1. КАТЕГОРИЈА 3030,20 5,000 15151,00 x 46,05982КМ 697.852,33КМ 

2. КАТЕГОРИЈА 1403,70 1,490 2091,51 x 46,05982КМ   96.334,57КМ 

3. КАТЕГОРИЈА 369,35 1,323 488,65 x 46,05982КМ   22.507,13КМ 

                                                                                      Ук: 17731,16                                   ук:  816.694,03 КМ 

                                                                     БС  816.694,00КМ :  17731,16 (ЗФБ)  =  46,05982КМ  (ВФБ) 
       

 

2.1.3.1. Расподјела  средстава за прву категорију (БИ1) по спортовима унутар 

категорије БИ1 износи 697.852,33КМ 

 

Сабирају се бодови свих клубова који су испунили услове за финансирање у оквиру једног 

спорта. Тиме се добије збир бодова спорта (ЗБф фудбал, ЗБк кошарка, ЗБп пливање, ЗБо 

одбојка, ЗБр рукомет, ЗБа атлетика…). ЗБспорта затим се множи са коефицијентом 

екипни\индивидуални спорт (ЕС\ИС) који је сталан и вриједност му је за екипне спортове 

ЕС=1,70, а за индивидуалне  ИС=1,00 

Даље се множи са коефицијентом (КР), коришћење градских ресурса, имовине, објеката, 

опреме и сл. 

Коефицијент се одређује на основу учесталости, трајања, коштања, коришћења наведених 

ресурса и у зависности од тога, креће се у распону: 

КР1 = 0,500 -  0,699 за спортове који користе базене 

КР2 = 0,700 – 1,000 за спортове који користе дворане, сале, стадионе, куглане, градске 

просторије и сл. 

КР3 = 1,001 – 1,100 за спортове који користе улице, ријеке или не користе ништа од 

наведеног. 

На основу тога, добије се број финансијских бодова по спорту (ФБф , ФБк, ФБп, ФБо, 

ФБр, ФБа…). Сабирањем ФБспортова добиће се укупан број ФБспортова (ЗФБ). 

Дијељењем БИ1 са ЗФБ добија се вриједност финансијског бода спортова (ВФБс), а  затим 

множењем броја ФБспорта са ВФБс добија се буџетски износ намјењен за одређени спорт 

(БИф, Бик, БИп, Био, БИр, БИа…) 

 
Спорт ЗБспорта ЕС\ИС КР ФБспорта ВФБс БИспорта 

Фудбал 1384,00 x 1,70 x 0,905 2129,28 x 183,3226КМ 390.345,15КМ 

Кошарка 335,00 x 1,70 x 0,828 471,55 x 183,3226КМ 86.445,77КМ 

Пливање 328,00 x 1,00 x 0,612 200,74 x 183,3226КМ 36.800,18КМ 

Одбојка 282,00 x 1,70 x 0,849 407,01 x 183,3226КМ 74.614,13КМ 

Рукомет 259,50 x 1,70 x 0,849 374,54 x 183,3226КМ 68.661,65КМ 

Атлетика 241,70 x 1,00 x 0,925 223,57 x 183,3226КМ 40.985,43КМ 

                                                                                     Ук:   3806,69                               ук: 697.852,31КМ      

                                                               БИ1    697.852,33КМ : 3.806,69 (ЗФБ)  =  x 183,3226КМ (ВФБс) 
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2.1.3.2.  Расподјела буџетског износа за фудбал (БИф) по клубовима 

 

БИф износи 390.345,15КМ и дијели се на клубове који испуњавају услове за финансирање 

на сљедећи начин:  

Број бодова клуба (БК) се помножи са коефицијентом такмичарског ранга (КТР), који је 

стална вриједност и одређен је на основу тежине, обима, трошкова и квалитета такмичења. 

Тако су коефицијенти сљедећи: 

Премијер лига БиХ (мушкарци)      10,00 

Прва лига РС,    4,20 

Друга лига РС     1,90 

Трећа лига РС   1,80 

Четврта лига РС    1,20 

Премијер лига БиХ (жене)               3,00 

Мали фудбал   0,33 

 

У наставку множи се са коефицијентом финансијског и такмичарског плана (КФП), који се 

одређује на основу квалитета, тежине изводивости, учесталости наступа, планова и сл, и 

креће се у распону од 1,000 до 2,000. Овиме се добија број финансијских бодова клуба 

(ФБК). Сабирањем ФБК се добија укупан број ФБК (ЗФБК) са којим се дијели БИфудбала 

и добија вриједност ФБК (ВФБК). Множењем броја ФБК са ВФБК имамо буџетски износ 

намјењен за фудбалски клуб (БИК). 
 

Фудбалски клуб БК КТР КФП ФБК ВФБК БИК 

Борац (Град. фуд. савез БЛ) 137,00 x 10,00 x 1,756 2405,72 x53,24619КМ 128.095,42КМ 

Крупа 118,00 x 10,00 x 1,927 2273,86 x53,24619КМ 121.074,38КМ 

Жељезничар СТ 112,00 x 4,20 x 1,538 723,47 x53,24619КМ 38.522,02М 

БСК (Град. фуд. савез БЛ) 92,00 x 1,90 x 1,236 216,05 x53,24619КМ 11.503,84М 

Лауш 82,00 x 1,80 x 1,248 184,20 x53,24619КМ 9.807,95М 

Напријед (УГ ВФК Напријед) 82,00 x 1,80 x 1,247 184,05 x53,24619КМ 9.799,96КМ 

Младост ФП 80,00 x 1,20 x 1,174 112,70 x53,24619КМ 6.000,85КМ 

Крајина 77,00 x 1,20 x 1,202 111,06 x53,24619КМ 5.913,52КМ 

Слога Нектар 77,00 x 1,20 x 1,198 110,70 x53,24619КМ 5.894,35КМ 

Полет Крајишник 77,00 x 1,20 x 1,201 110,97 x53,24619КМ 5.908,73КМ 

Омладинац 77,00 x 1,20 x 1,199 110,79 x53,24619КМ 5.899,14КМ 

Карановац (Град. фуд. савез БЛ) 72,00 x 1,80 x 1,319 170,94 x53,24619КМ 9.101,90КМ 

Гомионица (Град. фуд. савез БЛ) 72,00 x 1,20 x 1,240 107,14 x53,24619КМ 5.704,79КМ 

Рекреативо (Град. фуд. савез БЛ) 65,00 x 1,20 x 1,229 95,86 x53,24619КМ 5.104,18КМ 

ЖФК Бањалука 85,50 x 3,00 x 1,502 385,26 x53,24619КМ 20.513,62КМ 

КМФ Сократес 78,50 x 0,33 x 1,088 28,18 x53,24619КМ 1.500,48КМ 

                                                                                                 Ук:  7330,95                             ук:   390.345,13КМ 

                                                   БИф  390.345,15КМ  :  7330,95 (ЗФБК)  =   x53,24619КМ (ВФБК) 

 

2.1.3.3.  Расподјела буџетског износа за кошарку (БИк) по клубовима 

 

БИк износи 86.445,77КМ и дијели се на клубове који испуњавају услове за финансирање на 

сљедећи начин: 

Број бодова клуба (БК) се помножи са коефицијентом такмичарског ранга (КТР), који је 

стална вриједност и одређен је на основу тежине, обима, трошкова и квалитета такмичења.  
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Тако су коефицијенти сљедећи: 

Јадранска лига            10,00 

Премијер БиХ (м/ж) 4,50 

Прва лига РС (м/ж) 3,50 

Друга лига (м/ж) 2,00 

Несениорски клуб 1,20 

 

У наставку, множи се са коефицијентом финансијског и такмичарског плана (КФП), који се 

одређује на основу квалитета, тежине изводивости, учесталости наступа, планова и сл. и 

креће се у распону од 1,000 до 2,000. Овим се добија број финансијских бодова клуба (ФБК). 

Сабирањем ФБК добија се укупан број ФБК (ЗФБК) са којим се дијели БИкошарке и добија 

вриједност ФБК (ВФБК). Множењем броја ФБК са ВФБК добије се буџетски износ 

намијењен за кошаркашки клуб (БИК). 

 
Клуб БК КТР КФП ФБК ВФБК БИК 

ЖКК Орлови 99,50 x 4,50 x 1,648 737,89 x 44,36359КМ 32.735,45КМ 

ЖКК М. Крајишник 

(Кошаркашки савез града БЛ) 

98,50 x 4,50 x 1,644 728,70 x 44,36359КМ 32.327,75КМ 

ОКК Борац 76,00 x 3,50 x 1,465 389,69 x 44,36359КМ 17.288,05КМ 

ОКК Руки 61,00 x 1,20 x 1,264 92,52 x 44,36359КМ   4.104,52КМ 

                                                                                    Ук:   1948,80                                 ук:   86.455,77КМ 

                                                    (БИк)  86.455,77КМ  :   1948,80  (ЗФБК)  =  44,36359КМ (ВФБК) 

 

2.1.3.4.  Расподјела буџетског износа за рукомет (БИр) по клубовима 

 

БИр износи 68.661,65КМ и дијели се на клубове који испуњавају услове за финансирање на 

сљедећи начин: 

Број бодова клуба (БК) се помножи са коефицијентом такмичарског ранга (КТР), који је 

стална вриједност и одређен је на основу тежине, обима, трошкова и квалитета такмичења. 

Тако су коефицијенти сљедећи: 

 

Премијер лига БиХ (м/ж)  5,00 

Прва лига РС (м/ж)   2,00 

 

У наставку множи се са коефицијентом финансијског и такмичарског плана (КФП), који се 

одређује на основу квалитета, тежине изводивости, учесталости наступа, планова и сл. и 

креће се у распону од 1,000 до 2,000. Овим се добија број финансијских бодова клуба (ФБК). 

Сабирањем ФБК добија се укупан број ФБК (ЗФБК) са којим се дијели БИрукомета и 

добија вриједност ФБК (ВФБК). Множењем броја ФБК са ВФБК добија се буџетски износ 

намјењен за рукометни клуб (БИК). 

 
Клуб БК КТР КФП ФБК ВФБК БИК КЕЕП* 

РК Борац 128,50 5,00 x 1,898 1219,46 x 42,20865КМ 51.471,76КМ x 2,20* 

ЖРК Борац  68,00 2,00 x 1,741 236,78 x 42,20865КМ 9.994,16КМ  

РК Младост  63,00 2,00 x 1,353 170,48 x 42,20865КМ 7.195,73КМ  

                                                                               Ук: 1626,72                  ук: 68.661,65КМ 

                                (БИр)  68.661,65КМ  :   1626,72  (ЗФБК)  =  42,20865КМ (ВФБК) 
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КЕЕП* - Коефицијент којим се накнадно множи БИКлуба односи се на екипног шампиона 

Европе, а све у сврху одржавања важности оствареног резултата, традиције и 

препознатљивости клуба као симбола града. Разлика измедју БИК помноженог са КЕЕП и 

основног БИК не исплаћује се из основног дијела буџета спорта (БИр), већ из варијабилног 

дијела 51.471,76КМ x 2,20 = 113.237,87КМ БИК РК Борац 

113.237,87КМ – 51.471,76КМ =  61.766,11КМ Разлика која се РК Борац исплаћује из 

варијабилног дијела. 

 

2.1.3.5. Расподјела буџетског износа за одбојку (БИо) по клубовима 

 

БИо износи 74.614,13КМ и дијели се на клубове који испуњавају услове за финансирање на 

сљедећи начин: 

Број бодова клуба (БК) се помножи са коефицијентом такмичарског ранга (КТР), који је 

стална вриједност и одређен је на основу тежине, обима, трошкова и квалитета такмичења.  

Тако су коефицијенти сљедећи: 

Премиер БиХ (м/ж) 5,00 

Прва лига РС (м/ж) 2,00 

У наставку множимо са коефицијентом финансијског и  такмичарског плана (КФП), који се 

одређује на основу квалитета, тежине изводивости, учесталости наступа, планова и сл. и 

креће се у распону од 1,000 до 2,000. Овим се добија број финансијских бодова клуба (ФБК). 

Сабирањем ФБК добија се укупан број ФБК (ЗФБК) са којим дијелимо БИодбојке и добија 

вриједност ФБК (ВФБК). Множењем броја ФБК са ВФБК добија се буџетски износ 

намјењен за одбојкашки клуб (БИК). 
Клуб БК КТР КФП ФБК ВФБК БИК 

ЖОК БЛ Волеј 109,00 5,00 x 1,610 877,45 x 40,29363КМ 35.355,65КМ 

ОК Борац 86,00 5,00 x 1,705 733,15 x 40,29363КМ 29.541,27КМ 

ООК Инова 87,00 2,00 x 1,386 241,16 x 40,29363КМ   9.717,21КМ 

                                                                                  Ук:   1851,76                    ук:   74.614,13КМ 

                                           (БИо)  74.614,13КМ  :   1851,76  (ЗФБК)  =  40,29363КМ (ВФБК) 

 

2.1.3.6. Расподјела буџетског износа за пливање (БИп) по клубовима 

 

БИп износи 36.800,18КМ и дијели се на клубове који испуњавају услове за финансирање 

на сљедећи начин: 

Број бодова клуба (БК) се помножи са коефицијентом финансијског и такмичарског плана 

(КФП), који се одређује на основу квалитета, тежине изводивости, учесталости наступа, 

планова и сл. и креће се у распону од 1,000 до 2,000. Овим се добија број финансијских 

бодова клуба (ФБК). Сабирањем ФБК добија се укупан број ФБК (ЗФБК) са којим се дијели 

БИпливања и добија се вриједност ФБК (ВФБК). Множењем броја ФБК са ВФБК добија се 

буџетски износ намјењен за пливачки клуб (БИК). 
 

Клуб БК КФП ФБК ВФБК БИК 

22. април 126,50 1,860 235,29 x 65,70404КМ 15.459,50КМ 

Олимп 121,50 1,891 229,76 x 65,70404КМ 15.096,16КМ 

Младост  80,00 1,188 95,04 x 65,70404КМ  6.244,51КМ 

                                                                                       Ук:      560,09                                     ук:   36.800,17КМ 

                                                      (БИп)  36.800,18КМ  :   560,09  (ЗФБК)  =  65,70404КМ (ВФБК) 
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2.1.3.7. Расподјела буџетског износа за атлетику (БИа) по клубовима 

 

БИа износи 40.985,43КМ и дијели се на клубове који испуњавају услове за финансирање на 

сљедећи начин: 

Број бодова клуба (БК) се помножи са коефицијентом финансијског и такмичарског плана 

(КФП), који се одређује на основу квалитета, тежине изводивости, учесталости наступа, 

планова, и сл. и креће се у распону од 1,000 до 2,000. Овим се добија број финансијских 

бодова клуба (ФБК). Сабирањем ФБК добија се укупан број ФБК (ЗФБК) са којим се дијели 

БИатлетике и добија вриједност ФБК (ВФБК). Множењем броја ФБК са ВФБК добије се 

буџетски износ намјењен за атлетски  клуб (БИК). 
 

Клуб БК КФП ФБК ВФБК БИК 

Борац 145,00 1,887 273,61 x 94,28223КМ 25.796,56КМ 

Бањалука 96,70 1,666 161,10 x 94,28223КМ 15.188,87КМ 

                                                                                        Ук:      434,71                                   ук:   40.985,43КМ 

                                                              (БИа)  40.985,43КМ  :   434,71  (ЗФБК)  =  94,28223КМ (ВФБК) 
 

 

2.1.3.8. Расподјела буџетског износа за спортове 2. категорије (БИ2) унутар категорије 

 

БИ2 износи 96.334,57КМ и распоређује се на спортске клубове на сљедећи начин: 

Бодови клуба (БК) се множе са коефицијентом екипни\индивидуални спорт (ЕС\ИС) и тај 

коефицијент је сталан: 

ЕС = 2,20 

ИС = 1,00. 

Даље се множи са коефицијентом ранга и старосног узраста (КРС) и, такође, је сталан те 

износи: 

За сениорске и кубове првог ранга   1,00 

За несениорске или осталих рангова   0,60-0,80      

У наставку, КРС множи се са коефицијентом (КР), коришћење градских ресурса, имовине, 

објеката, опреме и сл. Коефицијент се одређује на основу учесталости, трајања, коштања и 

сл, кориштења наведених ресурса и у зависности од тога, креће се у распону: 

КР1 = 0,500 -  0,699  за спортове који користе базене; 

КР2 = 0,700 – 1,000  за спортове који користе дворане, сале, стадионе, куглане, градске 

просторије и сл;  

КР3 = 1,001 – 1,100  за спортове који користе улице, ријеке или не користе ништа од 

наведеног. 

Сљедећи коефицијент са којим се множи БК је коефицијент сложености календара 

такмицења (КТ) и одређује се на основу тежине извођења календара такмичења, обима, 

броја активних дана и сл, у распону од 1,00 до 1,50.   

Добијени број множи се са коефицијентом финансијског и такмичарског плана (КФП), који 

се одређује на основу квалитета, тежине изводивости, учесталости наступа, планова и сл, и 

креће се у распону од 1,000 до 2,000. Овим се добија број финансијских бодова клуба (ФБК). 

Сабирањем ФБК добија се укупан број ФБК (ЗФБК) са којим се дијели БИ2 и добије 

вриједност ФБК (ВФБК). Множењем броја ФБК са ВФБК добије се буџетски износ 

намјењен за спортски клуб (БИК). 
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Клуб БК ЕС\

ИС 

КР

С 

КР КК КФП ФБК ВФБК БИК 

Карате клубови 454,0 1,0 1,0 0,730* 1,25 1,554 643,78 36,97255КМ 23.802,19КМ 

ККК Врбас 96,0 1,0 1,0 1,096 1,40 1,911 281,49 36,97255КМ 10.407,40КМ 

СТК Бањалука 90,0 1,0 1,0 0,871 1,20 1,708 160,67 36,97255КМ 5.940,38КМ 

ВК Бањалука 85,5 2,2 1,0 0,678 1,37 1,891 330,39 36,97255КМ 12.215,36КМ 

ЏК Звијезда 79,8 1,0 1,0 0,929 1,30 1,855 178,77 36,97255КМ 6.609,58КМ 

БК Самит 72,0 1,0 1,0 1,100 1,10 1,211 105,50 36,97255КМ 3.900,60КМ 

БК БСК 69,0 1,0 1,0 1,100 1,10 1,200 100,19 36,97255КМ 3.704,28КМ 

ТК Младост 66,6 1,0 1,0 0,811 1,40 1,789 135,28 36,97255КМ 5.001,65КМ 

ТК Борац 64,8 1,0 1,0 0,811 1,40 1,545 113,67 36,97255КМ 4.202,67КМ 

ЏК Раде Лична 60,0 1,0 1,0 0,929 1,30 1,680 121,74 36,97255КМ 4.501,04КМ 

ШШ Скакач 58,3 1,0 0,7 1,100 1,20 1,700 91,58 36,97255КМ 3.385,95КМ 

ТК Елит 53,9 1,0 1,0 0,786 1,30 1,523 83,88 36,97255КМ 3.101,26КМ 

СТК Борац 53,0 1,0 1,0 0,871 1,20 1,514 83,87 36,97255КМ 3.100,89КМ 

ГСУ Спартак 50,8 1,0 1,0 0,989 1,37 1,910 131,47 36,97255КМ 4.860,78КМ 

СТК Спин 50,5 1,0 0,6 0,871 1,20 1,367 43,29 36,97255КМ 1.600,54КМ 

                                                                                                Ук :   2605,57                       ук: 96.334,57КМ 

                                                                        БИ2  96.334,57КМ :  2605,57 ЗФБК =  36,97255КМ  ВФБК 

*КАРАТЕ КЛУБОВИ,  због неусклађености и недоказивих услова нивоа такмичења, те 

немогућности уврштавања резултата у бодовање, свим карате клубовима су збројени бодови 

и добили су заједнички БИК  (23.802,19КМ) који се дијеле клубовима на сљедећи начин: 

 

Бодови клуба БК, се множе са коефицијентом успјешности (КУ)  који се одређује на основу 

учешћа, недоказивих услова нивоа такмичења, пласмана и сл, и креће се у распону од 1,00 

до 6,00. Добијени ФБК се сабирају и дају ЗФБК са којим се дијели БИК (23.802,19КМ) 

како би се добила ВФБК. Множењем ФБК и ВФБК добија се појединачни БИК износ за 

карате клуб. 
 

Карате клуб БК КУ КПТД* ФБК ВФБК Појединачни 

БИК 

Синђелић 89,5 5,00 - 447,50 x 18,18099КМ 8.135,99КМ 

Енергија 80,5 4,87 - 392,03 x 18,18099КМ 7.127,49КМ 

Шотокан 78,0 1,77 x 0,80 110,45 x 18,18099КМ 2.008,09КМ 

Шеснаеста 75,5 2,19 - 165,34 x 18,18099КМ 3.006,04КМ 

Кастра 67,5 1,64 - 110,70 x 18,18099КМ 2.012,64КМ 

Бањалука 63,0 1,32 - 83,16 x 18,18099КМ 1.511,93КМ 

                                                                                 Ук:  1309,18                                   ук:     23.802,18КМ 

                                                     Скупни БИК 23.802,19КМ  :  1309,18  ЗФБК  =  x 18,18099КМ ВФБК 
*КПТД , коефицијент који се обрачунава КК Шотокан због плаћања дворане од стране Града 

 

 

2.1.3.9. Расподјела буџетског износа за спортове 3.категорије (БИ3) унутар категорије 

 

БИ3 износи 22.507,13КМ и распоређује се на спортске клубове на сљедећи начин:  

Бодови клуба (БК) се множе са коефицијентом( КР), коришћење градских ресурса, имовине, 

објеката, опреме и сл. 

Коефицијент се одређује на основу учесталости, трајања, коштања и сл, коришћења 

наведених ресурса и у зависности од тога, креће се у распону: 
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КР1 = 0,500 -  0,699  за спортове који користе базене;  

КР2 = 0,700 – 1,000  за спортове који користе дворане, сале, стадионе, балоне, куглане, 

градске просторије и сл;  

КР3 = 1,001 – 1,100  за спортове који користе улице, ријеке или не користе ништа од 

наведеног. 

 

Сљедећи коефицијент са којим множимо БК је коефицијент сложености календара 

такмичења (КТ) и одређује се на основу тежине извођења календара такмичења, обима, 

броја активних дана и сл, у распону од 1,00 до 1,50.   

 

У наставку, КТ множи се са коефицијентом финансијског и такмичарског плана (КФП), који 

се одређује на основу квалитета, тежине изводивости, учесталости наступа, планова и сл, и 

креће се у распону од 1,000 до 2,000. Овим се добија број финансијских бодова клуба (ФБК). 

Сабирањем ФБК добија се укупан број ФБК (ЗФБК) са којим се дијели БИ3 и добије 

вриједност ФБК (ВФБК). Множењем броја ФБК са ВФБК добије се буџетски износ 

намјењен за спортски клуб (БИК). 
 

 

Клуб БК КР КТ КФП ФБК ВФБК БИК 

КБК Свети Георгије 49,65 x 0,811 x 1,20 x 1,810 87,46 x 44,58093КМ 3.899,05КМ 

ЂЂК Минотаур 48,00 x 0,740 x 1,10 x 1,205 47,08 x 44,58093КМ 2.098,87КМ 

Кугл.К Борац 45,50 x 0,911 x 1,37 x 1,935 109,88 x 44,58093КМ 4.898,55КМ 

ЂЂК Самурај 45,50 x 0,740 x 1,10 x 1,150 42,59 x 44,58093КМ 1.898,70КМ 

КБК Драженко Нинић 43,50 x 0,811 x 1,20 x 1,907 80,73 x 44,58093КМ 3.599,02КМ 

Кугл.К Ревита 41,25 x 0,911 x 1,37 x 1,742 89,68 x 44,58093КМ 3.998,02КМ 

КБК Борац 41,00 x 0,811 x 1,20 x 1,189 47,44 x 44,58093КМ 2.114,92КМ 

                                                                                                         Ук:   504,86                         ук:  22.507,13КМ 

                                                                          БИ3  22.507,13КМ :  504,86 ЗФБК =  44,58093КМ  ВФБК 
 

 

2.2. Посебни програм 
 

У посебном програму суфинансирања програмских активности  и пројеката припадају 

спортске организације које имају такмичарске активности, али њихове спортске гране нису 

олимпијске и нису чланови Генералне асоцијације међународних спортских федерација 

(Sport Accord - Union for both Olympic and non-Olympic International Sports Federations).  

Овом програмском моделу припадају и спортско-рекреативна удружења, као и спортска 

удружења, односно школе карате, плеса, фудбала, рукомета и сл, који нису чланови 

републичких спортских савеза и савеза на нивоу БиХ, у којима су укључене спортске 

активности великог броја дјеце, младих и жена. 

Чланом 29. Правилника прописано је да се за учешће у посебном програму 

суфинансирања врши на основу јавног позива, односно, на који начин и која су неопходна 

документа као услов за конкурисање. 

Одлуком о расписивању јавног позива дефинисани су приоритети суфинансирање 

програма и пројеката посебног програма у складу са буџетом и општим интересом у области 

спорта града Бањалука, а односи се на: 

1) подстицање и стварање услова за унапређење и развој спорта, односно бављења 

грађана спортом, посебно дјеце, омладине, жена и лица са инвалидитетом, 
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2) едукација, информисање и савјетовање грађана, спортиста и осталих учесника у 

систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским 

активностима и дјелатностима, 

3) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних 

информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на 

територији града, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских 

публикација. 

Јавни позив учешће у Посебном програму суфинансирања програма/пројеката спортских 

организација у оквиру Програма развоја спорта Града Бањалука са приоритетним областима 

финансирања за 2018. годину расписан је 14. децембра 2017. године, а затворен је 4. јануара 

2018. године. На овај програм пријавиле су се 34 спортске организације и Факултет 

физичког васпитања и спорта Универзититета у Бањој Луци, од тога једна спортска 

организација није финансирана због непотпуне документације, а двије нису имале право 

пријављивања (пријавиле се на Основни програм), и једна није доставила документацију на 

прописан начин. 

Пројекти/програми који се суфинансирају по овом програму били су ограничени износом 

до 5.000,00 КМ. 

 

2.2.1. Критеријуми 

Процјена квалитета посебних програма спортских организација, врши се према 

критеријумима:  

1)  категорија спорта, 

2)  финансијски и оперативни капацитет, 

3) значај програма/пројекта, 

4 ) методологија, 

5) одрживост програма/пројекта, 

6)  финансијски план и рационалност трошкова. 

 

НАЗИВ Назив програма /пројекта 1) 2) 3) 4) 5) 6) 
УКПН 

бод. 

Траж. 

средст 

Одоб. 

средс 

2018 

КРГ Алегро Бањалука у ритму Алегра 4 19 19 30 13 10 95 31000 5000 

ОФК Спартак Програмске активности 5 20 16 29 14 9 93 20000 5000 

Факултет 

физичког васп. 

и спорта 

Процјена моторичких 

способности дјеце узраста 

од 11 до 15 у БЛ 

0 19 19 30 13 10 91 42000 5000 

РК Дајак клуб Програмске активности 2 15 18 25 15 6 81 10000 4000 

ПК Гема 
Гема и Бањалука - 

30година плеса 
3 20 17 25 9 4 78 30000 3000 

ГФС Бањалука 
Лига Фудбалски 

полетарци 
5 18 15 21 12 6 77 2000 2000 

ШР БЛ 
Школска лига у 

минирукомету 2018 
5 14 14 23 11 8 75 3000 3000 

ЦУРШ Гамбит Школа шаха Бањалука 4 18 16 20 11 6 75 5000 2500 

СК Козара 
Основна и напредна 

школа стрељаштва 
3 11 15 24 9 7 69 20000 3000 
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АМКК Борац Школа картинга 3 16 13 19 12 6 69 6000 2000 

ВК 

Скајдајв 

Летећа формација – 

рекорд 2018 
2 16 13 18 12 6 67 6000 2000 

ПК Екстрим 
Популаризација 

спортског пењања 
3 14 9 21 6 5 58 4400 1000 

ВК Борац Школа ватерпола 4 13 12 18 9 2 58 12800 2000 

РК Делфин Програмске активности 2 15 12 18 6 5 58 8800 1500 

Нанбудо центар 

Бањалука 

13. Интер. семинар и 

маниф. вече нанбудо 

спорта и јапанске културе 

2 13 13 18 8 3 57 20000 2000 

ПС Сити џез Покретом до медаља 3 15 11 15 8 4 56 12240 2000 

ПК Врбас Синхро школа 2018 5 12 10 15 8 5 55 3000 1000 

КК Заншин Карате школа 4 10 10 16 7 5 52 3000 1000 

Кошаркашки 

савез БЛ 

Лига осн. школа града БЛ 

за 7 и ниже раз. у 

кошарци  

5 13 9 12 8 4 51 4000 500 

ПД Козара 
Унапређивање зелене 

стазе Виа Динарика 
3 11 10 15 7 4 50 10000 1000 

КК Врбас Развој каратеа у БЛ 4 12 9 13 8 4 50 4000 1500 

Бриџ клуб 

Бањалука 
Бриџ у средњим школама 2 10 10 11 10 6 49 500 800 

КК Бушидо Љетни карате семинар 4 11 10 13 7 3 48 4000 1000 

Удружење 

проф. физич. 

васпитања и 

спорта БЛ 

Држ. и балканско првен. у 

дворан.м фудбалу 
5 11 10 11 6 4 47 2500 800 

КК Радивој 

Кораћ 

15. Мемо. турнир Радивој 

Кораћ 
5 10 10 11 7 4 47 2250 800 

ЏК Реи Програмске активности 4 8 10 14 6 4 46 8300 800 

КФК Лотос Развој кунгфу спорта 1 11 8 14 7 5 46 10000 800 

АК 

Дугопругаши 
Одлазак на маратон 5 8 9 14 6 4 46 3200 800 

КК Алфа Родитељ и дијете у спорт 4 10 8 14 6 4 46 2300 800 

КБС Вук Програмске активности 4 10 8 14 6 4 46 2000 800 

Укупно 57400 

 
 
2.3. Допунски програм 

 

У допунском програму суфинансирања програма/пројеката спортских организација 

учествују спортске организације категорисаних спортова регистроване у складу са Законом 

са територије града Бањалука и које су препознате у систему спорта у складу са прописаним 

општим интересом у области спорта града Бањалука, а посебно за:  

1) адаптацију, санацију или изградњу спортских објеката, 

2) организацију школских и студентских такмичења, 

3) стручно оспособљавање и усавршавање кроз систем континуиране едукације, 
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4) набавку специфичне опреме и реквизита за спортска удружења, 

5) куп такмичења, 

6) стипендије категорисаним спортистима, 

7) организацију званичних спортских такмичења и манифестација од посебног значаја 

и значаја за град Бањалуку. 

8) организацију званичних спортских такмичења Републике Српске и такмичења на 

нивоу БиХ. 

У оквиру допунског програма суфинансирања посебан дио чини и суфинансирање 

спортских такмичења и манифестација од посебног значаја и значаја за град Бањалуку. 

Спортско такмичење се одвија према унапријед утврђеним и познатим спортским 

правилима, која могу бити опште важећа за конкретну спортску грану или само конкретну 

спортску манифестацију гдје сваки учесник тежи постизању што бољег спортског резултата.  

Под спортским такмичењима подразумијевају се такмичења у оквиру система спорта (нпр: 

куп такмичења или међународна такмичења под окриљем међународних спортских 

федерација), односно не представљају лигашка такмичења Републике Српске и БиХ. 

Спортска манифестација је одређени, плански припремљен и спроведен, временски 

ограничен спортски догађај, за који постоји јавни интерес, и на којем учествује више 

спортиста. Спортске манифестације представљају манифестације турнирског карактера у 

организацији спортских организација и нису су у редовном такмичарском календару 

спортских савеза. 

Чланом 43. Правилника прописано је да се за учешће у допунском програму 

суфинансирања – спортска такмичења или манифестације врши на основу јавног позива, 

односно, на који начин и која су неопходна документа као услов за конкурисање. 

Програми подносиоца пријава који су сврстани за такмичења или манифестације од 

посебног значаја за град Бањалука, који су бодовани са 49 бодова и мање, не могу бити 

уврштени у овај програм као спортска такмичења или манифестације од посебног значаја, 

већ се по принципу аутоматизма сврставају као спортска такмичења или манифестације од 

значаја за град Бањалуку, ако испуњавају прописане услове и минимални број бодова из 

члана 44. става 5. Правилника, односно, програми подносиоца пријава који су сврстани за 

спортска такмичења или манифестације од значаја град Бањалуку који су бодовани са 35 

бодова и мање не могу бити уврштени у овај програм. 

На Јавни позив за суфинансирањe организације спортских такмичења или манифестација 

од посебног значаја и значаја за Град Бањалуку у оквиру Програма развоја спорта Града 

Бањалука са приоритетним областима финансирања за 2018. годину расписан је 14. 

децембра 2017. године, а затворен је 4. јануара 2018. године. На овај јавни позив пријавиле 

су се 54 спортске организације и једно акционарско друштво које нема право пријављивања, 

од којих: 

1) 7 спортских такмичења или манифестација је изабрано као такмичења или 

манифестације од посебног значаја; 

2) 22 спортска такмичења или манифестације је изабрано као такмичења или 

манифестације од значаја, 

3) 24 спортска такмичења или манифестације нису изабрани јер нису имали довољан број 

бодова предвиђен Правилником; 

4) 1 спортска манифестација није бодована јер је некомплетна.  

Oцјењивање и вредновање пријава по Јавном позиву врши се одвојено за спортска 

такмичења или манифестације од посебног значаја и спортска такмичења или 

манифестације од значаја за град Бањалуку. 
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2.3.1. Критеријума вредновања 

 

 1)   учесници (број учесника, број земаља, старосна доб),  

 2)   ниво такмичења (регионални, балкански, европски и свјетски), 

 3)   ефекти значаја за град Бањалуку и 

 4) потреба финансијских средстава града Бањалука за реализацију спортске 

манифестације у односу на укупан износ средстава за реализацију програма. 
 

Назив клуба 
Назив такмичења или 

манифестације 
1) 2) 3) 4) 

Укупно 

бодова 

Тражена 

средства / 

приједлог 

Одобрено  

2018 

СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОЈЕ СУ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА 

ТК Младост ATP Challenger 

Banjaluka 2018 

25 20 20 20 85 30000 10000 

БК БСК Београд - Бањалука 20 5 20 20 65 20000 9000 

ТК Бањалука Бањалука лејдис опен 20 15 10 20 65 8500 5000 

ПК Олимп Бањалука опен 2018 20 5 20 20 65 4000 3500 

ККК Брбас ИЦФ Свјетски куп у 

кајаку и кануу на 

дивљим водама 

''Бањалука - Врбас 2018'' 

21 14 14 14 63 35000 6000 

АПК 22. април 9. Међ. Пливачки 

митинг ''22.април'' 

20 5 20 10 55 20000 3500 

ТРК Трк  4. Бањалучки 

полумаратон 

21 3.5 14 14 52.5 50000 9000 

 

СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОЈЕ СУ ОД ЗНАЧАЈА 

 

СГУ Спартак Дани гимнастике у БЛ 10 5 10 20 45 6000 3000 

КРГ Алегро Бањалука Опен 2018 15 5 5 20 45 5000 2500 

БК Самит Гранд при Бањалука 1 10 5 10 20 45 7000 2000 

ШШ Скакач Матирајмо предрасуде 10 5 5 20 40 2000 1000 

УОК БЛ Волеј Трофеј Бањалуке 2018 10 5 5 20 40 6000 2000 

КК Енергија 6. Граве Енергија куп 10 5 5 20 40 10000 3000 

Школа 

рукомета БЛ 

Међ. тур. у мини.руко. 

БЛ куп 2018 

5 5 10 20 40 3000 1500 

ОК Инова Мајски дани одбојке 

Бањалука 2017 

5 5 10 20 40 4000 2000 

ГФС БЛ Куп Града Бањалука 

2018 

10 5 5 20 40 2000 1500 

СОД Баскет 

бам 

FIBA 3x3 Satelit - 

basket 

10 5 5 20 40 3000 1500 

КК Радивој 

Кораћ 

15. меморијални 

кошаркашки турнир 

Радивој Кораћ 

5 5 10 20 40 2470 1500 
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КК Бушидо Бушидо Бањалука 

опен 2018 

10 5 5 20 40 3000 3000 

СТК Борац 15. Међ. Првенство 

ветерана 

10 5 5 20 40 1000 1000 

УСД КК 

Синђелић 

14. Међ, карате турнир 

Бањалука Опен 2018 

10 5 5 20 40 7000 2000 

ФК Напријед Меморијал Душко 

Ожеговић 

5 5 10 20 40 10000 3000 

ЈП Аквана 8. Међ, турнир у 

одбојци на пјеску 

Аквана Бањалука 2018 

10 5 5 20 40 25000 1000 

ОФК Сартак Бањалука куп 5 5 10 20 40 2655 2000 

БК Славија Мемо. Боксерски 

турнир Радован Бисић 

10 5 5 20 40 5000 3000 

ЖКК Орлови Међ. Меморијални 

турнир ''Ацо-Прле-

Миленко'' 

10 5 5 20 40 3000 1000 

КБК Свети 

Георгије 

Спартан фајт најт 14 3.5 7 14 38.5 14000 2500 

ПК Ектрим Drill and Chill climing 

and highlining festival 

14 3.5 7 14 38.5 12350 2500 

ОКК Феникс Бањалука баскет 

фестивал 2018 

5 / 10 20 35 5000 1000 

Укупно 89500 

 

 
У допунском програму суфинансирања програма/пројеката спортских организација 

учествују спортске организације категорисаних спортова регистроване у складу са Законом 

са територије града Бањалука и које су препознате у систему спорта у складу са прописаним 

општим интересом у области спорта града Бањалука, општим и посебним циљевима 

реализације Средњорочног програма.  

 

2.3.2.  Избор најбољих спортских организација у оквиру манифестације ''Избор 

најбољих спортиста града Бањалука за 2017. годину 

 

На основу бодовања Стручног жирија за ''Избор најбољег спортисте града Бањалука за 

2017. годину'' којег је именовао Савјет за младе и спорт Скупштине града Бањалука, а у 

оквиру манифестације ''Избор најбољих спортиста града Бањалука за 2017. годину'' 

издвајају се средства за награде спортским организацијама, и то: 

1) ''Најуспјешнија спортска организација у мушкој сениорској категорији''  

2) ''Најуспјешнија спортска организација у женској сениорској категорији''  

3) ''Најуспјешнији догађај – манифестација'' 

Планирана средстава за награде спортским организацијама-------------------------------4.000,00 
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2.3.3.  Закуп фискултурне дворане ЈУ ОШ ''Георги С. Раковски''  

 

У складу са тачком 3. Закључка Скупштине граде Бањалука, број: 07-013-597/07 од 

20.09.2007. године (''Службени гласник Града Бањалука'' број: 17/07) задужује се Одјељење 

да у прелазном периоду – док се не изнађе трајно просторно рјешење за рад КК ''Шотокан'' 

обезбиједи средства за финансирање тренинга чланова овог клуба у просторијама ОШ 

''Георги С. Раковски''. 

Закуп фискултурне дворане ЈУ Основне школе ''Георги С. Раковски'' Бањалука за потребе 

Карате клубу ''Шотокан'' Бањалука--------------------------------------------------------------5.000,00 

 

2.3.4.  Извјештавање  
 

Носиоци програма обавезни су да Одјељењу за образовање, здравство, омладину и спорт 

(у даљем тексту: Одјељење), на његов захтjев, као и у року који је предвиђен Правилником 

и рјешењем о суфинансирању програмских активности, доставе наративне и финансијске 

извјештаје са потребном документацијом о остваривању програма или дјелова програма и 

коришћењу средстава буџета града Бањалука на прописаном Обрасцу ФИ - Финансијски 

извјештај и Обрасцу НИ - Наративни извјештај. 

 

Потребна документација уз обрасце из става 1. овог члана се односи на: 

1) копију комплетне финансијске документације (рачуни, фактуре) о утрошеним 

средствима, која се овјерава сопственим печатом и потписом овлашћеног лица 

спортске организације. 

2)  копију извода текућег рачуна банке који се односи на утрошена финансијска 

средства.  

 

Документација која се подноси уз периодични или завршни извјештај мора да упућује на 

ставку (дио) извјештаја на који се односи, односно документација која се односи на утрошак 

средстава мора да упућује на конкретан трошак из финансијског плана програма носиоца 

програма. 

Носилац програма који се суфинансира из основног програма дужан је, прије уплате 

средстава за наредни квартални период у текућој буџетској години, доставити - периодични 

извјештај о намјенском утрошку средстава у складу са чланом 51. Правилника за претходни 

квартални период у којем су му дозначена средства по основу одобреног програма и 

финансијског плана. 

Уколико носилац програма који се суфинансира из основног програма не достави 

тражене извјештаје у задатом року сљедећа уплата одобрених средства (сљедећи квартални 

период) неће се уплаћивати све до извршења обавезе достављања извјештаја у текућој 

буџетској години. 

У изузетним случајевима рокови за достављање периодичног извјештаја ради уплате 

одобрених средстава сљедећег карталног периода могу се продужити ако: 

 1)  одобрена средства претходног кварталног периода нису довољна за реализацију 

програмских активности предвиђеним финансијским планом, 

 2)  из објективних разлога због којих одобрена средства нису утрошена, што се доказује 

изводом да су средства на рачуну носиоца програма, 

У наведеним случајевима неопходно је обавијестити Одјељење и добити сагласност за 

утрошак средстава у наредном кварталном периоду. 
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Носиоци програма који се суфинансирају из посебних или допунских програма за које су 

одобрена финансијска средства, дужни су Одјељењу доставити извјештаје о намјенском 

утрошку средстава у складу са чланом 51. Правилника послије завршетка програма или 

пројекта, у роковима који су наведени у Рјешењу о суфинансирању.  

Уколико се програм реализује током читаве текуће буџетске године, подношење извјештаја 

о намјенском утрошку средстава примјењује се на начин и вријеме у складу са чланом 52. 

Правилника. 

 

Носиоци програма у завршном извјештају о реализацији програмских активности врше и 

процјену постигнутих резултата са становишта постављених циљева (самоевалуација). 

Уз завршни извјештај о реализацији програмских активности носиоци програма дужни су 

доставити и овјерен финансијски извјештај од стране ангажованог овлашћеног рачуновође.  

Одјељење може обуставити даље финансирање програма ако носилац одобреног програма 

не достави извјештај у року предвиђеним рјешењем и овим правилником. 

Носилац програма који не достави извјештаје о намјенском утрошку средстава у 

прописаним роковима и на прописаним обрасцима из члана 51. Правилника неће се 

финансирати у наредној буџетској години. 

 

2.3.5.  Контрола намјенског утрошка средства 

 

Носилац програма је дужан водити све потребне евиденције које омогућавају 

овлашћеним лицима града Бањалука спровођење контроле реализовања програма и 

намјенског утрошка средстава. 

Дужан је да чува евиденцију, односно документацију која се односи на реализовање 

одобреног програма три године од дана када је тај програм завршен, ако законом није 

другачије одређено. 

У обавези је да овлашћеним лицима града Бањалука омогући увид у цјелокупну 

документацију и сва мјеста везана за реализацију одобреног и финансираног програма, и у 

поступку контроле пружи им сва потребна обавјештења, као и да омогући овлашћеним 

лицима града Бањалука увид у податке које воде трећа лица, а у вези су са коришћењем 

одобрених средстава и реализацијом програма. 

Носилац програма коме су уплаћена јавна средства из буџета града Бањалука ради 

реализације програма/пројекта дужан је да их намјенски користи у складу са финансијским 

планом. 

 

Реализовани трошкови су прихватљиви ако: 

1) већ нису финансирани из других јавних прихода, 

2) су директно повезани са одобреним програмом/пројектом и финансијским планом, 

3) су настали након потписивања одобравања и издавања рјешења о суфинансирању 

програма, 

4) су регистровани кроз одговарајућу књиговодствену документацију, 

5) се могу поткрепити оригиналном документацијом са јасно наведеним датумом и 

износом и да се слажу са максималним вредностима одобрених трошкова у 

финансијском плану програма. 

 

 

Измјене намјене одобрених средстава за реализацију програма, могу се извршити ако се:  
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1) не угрожава основни циљ програма, 

2) средства компензују у оквиру одређене врсте трошкова, као и између различитих 

врста трошкова, обраћајући пажњу на то да варијација не сме да прелази 15% од 

првобитно одобрене суме новца у оквиру сваке врсте трошкова.  

 

У наведеним случајевима, носилац програма може да током реализације програма 

изврши измјену финансијског плана програма и да о томе обавијести Одјељење.  

У свим другим случајевима унапријед мора да се поднесе писани захтјев Одјељењу за 

одобрење одступања, уз додатно образложење, с тим да се такав захтјев може поднијети 

прије усвајања Годишњег програма развоја спорта, односно, овог програма када су у питању 

програми који се суфинансирају из основног програма, а за програме/пројекте који се 

суфинансирају из посебног или допунског програма у току реализације програма или прије 

утврђеног крајњег рока за реализацију програма. 

Суфинансирање програма/пројекта може се обуставити ако носилац програма: 

1) на захтјев овлашћеног лица Одјељења, као и у роковима утврђеним рјешењем о  

суфинансирању програма, није доставио извјештај са потребном комплетном 

документацијом о остваривању програма или дијелова програма и коришћењу 

средстава буџета града Бањалука,  

2)  употребљава средства ненамјенски, у потпуности или дјелимично без добијеног 

одобрења за одступање, 

3)  не поштује динамику реализовања програма или се не придржава прописаних мјера 

које су утврђене у циљу обезбјеђења реализације програма, 

4)  престане да испуњава услове који су на основу закона и овог правилника потребни за 

одобрење програма/пројекта, 

5)  спријечи или онемогући спровођење прописаних, односно одобрених контролних 

мјера у складу са овим правилником, 

6)  не достави потребна документа и информације, односно не омогући увид у документа 

и активности везане за класификацију спортских организација и одобрење 

програма/пројекта. 

 

Носилац програма неће одговарати за кашњење или неизвршавање обавеза предвиђених 

рјешењем о суфинансирању програма, када до неизвршења дође усљед елементарних 

непогода, налога републичких органа, и других околности које су изван реалне контроле и 

нису посљедица грешке или немара носиоца програма. 

 

 

3. II ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА – 415200 0810 ТЕКУЋИ ГРАНТ 

– ''ЕВРОПСКИ ГРАД СПОРТА 2018. ГОДИНЕ'' 
 
Пројекат: ''Развој спорта кроз школске спортске секције'' 
 
3.1. Увод 

 

Град Бања Лука је, Рјешењем број 12-Г-4394/17 од 22.11.2017. године, именовао Тим за 

израду активности ''Европски град спорта 2018. године'' (у даљем тексту: Тим), који је 

израдио приједлог Пројекта ''Развоја спорта кроз школске спортске секције'' (у даљем 

тексту: Пројекат). 
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План и програм активности је израђен у складу са Наставним планом и програмом, те 

циљевима и усвојеним правцима Пројекта, и то: 

1) oд II до V разреда основних школа, у оквиру којег наставу физичког васпитања 

реализују дипломирани професори физичког васпитања умјесто наставника разредне 

наставе, и то по Наставном плану и програму, уз обогаћење садржаја са спортским 

полигонима и такмичењима; 

2) од VI до IX разреда основних школа, у оквиру којег се акценат ставља на ученике VI 

и VII разреда, гдје би дипломирани професори физичког васпитања, који већ 

волонтирају у нижим резредима, реализовали додатни час физичког васпитања и 

такмичења, у оним спортовима за које постоји највеће интересовање у складу са 

резултатима анкете. 

Овај програм је потпуно бесплатан за дјецу и такав да ће се реализовати у друштву 

њихових вршњака. Наравно, неопходан је стручни приступ, у складу са важећим законским 

нормама. 

 

3.2. Опис програма спорт у школи 

 

У изабраним школама Града Бања Лука (одабир школа се изврши у сарадњи са Активом 

директора основних школа Града Бања Лука и услова за одржавање овог пројекта) 

обезбјеђују се термини за одржавање Плана и програма Пројекта радним даном у времену 

од 18,40 до 20,00 часова, односно након завршетка редовне наставе, а у складу са тачком 4. 

Упутства о издавању и начину плаћања школског простора (''Службени гласник Републике 

Српске'' број 1/18). Уколико се Пројекат реализује у другим спортским отвореним и 

затвореним објектима, термини ће се накнадно утврдити у складу са расположивим 

капацитетима. 

У  Програм се укључују ученици млађег школског узраста, односно од II до V разреда, 

којима ће наставу физичког васпитања предавати незапослени дипломирани професори 

физичког васпитања– волонтери, умјесто наставника разредне наставе, и то по Наставном 

плану и програму, уз обогаћење садржаја са спортским полигонима и такмичењима.  

У  Програм се укључују и ученици од VI до IX разреда са посебним акцентом на ученике 

VI и VII разреда, којима ће исти волонтери проводити додатни час физичког васпитања, у 

оним спортовима за које постоји највеће интересовање у складу са резултатима анкете, као 

и такмичења. Такмичења ће се организовати за ученике VI и VII разреда, имајући у виду да 

завршни разреди учествују у систему школских спортских такмичења, односно Малим 

олимпијским играма Републике Српске. 

Циљна група нису дјеца која су већ укључена у организован тренажни процес, односно у 

неки спортски клуб или школицу спорта.  

Акценат пројекта код старијих узрасних категорија (6-9 раз.) је на популаризацији 

физичке активности код што већег броја дјеце. Из тога разлога нису приоритет ученици који 

већ учествују у школским секцијама, те су активни чланови спортских клубова, већ управо 

ученици који се са спортом сусрећу само на основним часовима физичког васпитања.  

Програмски садржаји су усмјерени ка: 

1) Стицању,  усвајању и усавршавању  моторичких знања, умјења и навика, 

2) Развијању моторичких способности и то првенствено координације, покретљивости, 

издржљивости, агилности и снаге 

3) Програм је конципиран тако да се код дјеце развија осјећај и потреба за дружењем и 

заједништву – социјални развој. 
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4) У реализацији програма активно су укључени сви чланови групе, а дијелови програма 

су тако обликовани да сваком дјетету омогућава учешће у њему. 

5) Игре су саставни дио програма и метода рада, које имају задатак да увећају дјечије 

задовољство и повећају њихову ангажованост на часу. Приликом примјене игара 

водити рачуна о фер плеју. 

6) Његовање такмичарског духа код дјеце је важна компонента укупног развоја личности. 

Посебно је важно да кроз такмичење науче да прихвате и пораз и побједу и своје 

позиционирање у групи у периоду одрастања. 

7) Посебним конципирањем програма рада са увођењем игара, које поред моторичких 

имају ефекат и на психолошке аспекте личности, посебно на когнитивне те афективне, 

жели се утицати на потпуни психо-физички развој појединца. 

 

3.3. Циљеви и задаци пројекта 

 

У складу са општим и посебним циљевима, циљеви програма  су: 

1) да се редовно задовољава потреба дјеце за кретањем, 

2) да се створе услови за дјечију игру, 

3) да се подстиче хармонични физички развој дјеце, 

4) да се изгради навика за свакодневним физичким вјежбањем, 

5) да се развија и унапрјеђује здравствена култура ради очувања здравља, повећања 

отпорности организма на утицаје савременог начина живота, 

6) да старији ученици усвоје основе одређених спортова за које имају интересовање, а 

који им раније нису били доступни, 

7) да се развијају и унапређују моторичке и функционалне способности, 

8) да се окушају у такмичењима прилагођеним њиховом узрасту, 

9) повећање сати проведених у физичкој активности за обе категорије, 

10) набавком опреме и активирањем експерата из датог домена подиже се квалитет 

наставе физичког васпитања, 

11) сарадњом професора физичког и учитеља долази до интеракције и размјене искустава 

и знања,  

12) континуираним едукацијама долази до анализе постојећих стања и знања и њиховог 

унапређења. 

С обзиром на анатомско-физиолошке карактеристике узраста дјеце и промјене које се 

одигравају у организму дјеце, а у складу са циљевима, утврђени су задаци: 

1) примјеном различитих  средстава и метода физичког вежбања и тренинга, помагати 

оптималан раст и развој детета, утицати на развој моторичких способности с 

нагласком на координацију,  снагу, брзину, равнотежу, спретност, прецизност и 

издржљивост; 

2) задовољити примарне мотиве дјетета, а посебно потребу за игром, кретањем и уводити 

дјецу у организовани систем за игру, такмичење и манифестације; 

3) задовољити жеље, интересовања и афинитете дјеце и организовати им активности за 

које имају највише интересовања. 

4) стварати услове за унапређење когнитивних и афективних потенцијала ученика кроз 

креирање специфичних садржаја усмјерених на рјешавање моторичких задатака 

заснованих на претходном  увиђању, анализирању и доношењу одлука, а све то кроз 

такмичарске оквире обојене емоционално захтјевним ситуацијама.   
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3.4. Материјални  услови  рада 

 

Часови ће се спроводити у салама за физичко васпитање школа или другим јавним спортски 

објектима, које одреди Тим. Спортске сале биће опремљење ситним спортским 

реквизитима. Свака школа учесница Пројекта ће добити на кориштење сет спортских 

реквизита који ће олакшати и унаприједити спровођење планираних наставних јединица.   

 

3.4.1. Објекти 

1) сала за физичко вежбање,  

2) отворени спортски терен – игралиште, 

3) хол школе, 

4) учионице, 

5) други спортски објекти. 

 

3.4.2. Професор физичког васпитања 

1) програм води професор физичког васпитања - волонтер, који је ангажован по пројекту, 

а потписује уговор са школом, 

2) обавезно присутвује организованим стручним едукацијама, води евиденцију и 

докуметацију, 

3) има ментора који прати његов рад, 

4) мјесечно доставља извјештај о реализацији Програма, 

5) асистира у провођењу тестирања, 

6) асистира у провођењу такмичења и сличних активности, 

7) по завршетку пројекта има право да полаже стручни испит, 

8) има накнаду и плаћене обавезе у складу са Законом о порезима, 

9) уколико из оправданих разлога (болест и сл.) није у могућности да реализује Програм, 

о томе обавјештава свог ментора који преузима његове обавезе. 

 

3.4.3. Спортско-рекреативне манифестације 

1) За ученике који су учесници Пројекта организују се манифестације презентације 

спортова и такмичења. 

2) Сваком учеснику обезбиједити диплому, коју уручује врхунски  спортиста, а најбоље 

пласираним медаље. 
 
3.5. Процјена физичких способности 

 

Потреба за тестирањем моторичких способности по први пут је препозната још 1977. 

године, на састанку директора Института за спортска истраживања Савјета Европе, са 

сљедећим циљевима: формирање европске батерије тестова за свакодневну употребу, помоћ 

у утврђивању нивоа физичке спремности ученика и помоћ у утврђивању здравственог 

статуса у оквиру једне популације. Примјена ЕУРОФИТ батерија тестова омогућава 

редовно праћење антрополошког статуса дјеце школске популације. 

Посебно формиран тим ће тестирати ученике од VI до IX разреда одређених школа. 

Програм почиње мјерењем морфолошких карактеристика и моторичких способности 

ученика, те је у ту сврху изабрана посебно дизајнирана батерија тестова, која је прилагођена 

дјеци  узраста од 12 до 15 година.  Мјерење се спроводи једном у току школске године, а  
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резултати ће се достављати Факултету физичког васпитања и спорта, како би анализирали 

физички раст и развој наше дјеце.  

На основу резултата истраживања креирају се наставни планови и програми у настави 

физичког васпитања, учествује се у изради стратегија за побољшање здравља дјеце и 

омладине, селектују се дјеца изнад просјечних моторичких способности, те их усмјеравају 

у одређене спортске гране, идентификују се дјеца са потешкоћама у физичком развоју, те се 

помаже дјеци и родитељима да се изборе са потешкоћама, промотивним материјалима и 

едукативним радионицама истиче се значај физичке активности и здравља. Посебно 

значајна могућност је поређење резултата наше дјеце са резултатима дјеце истог узраста из 

других европских земаља. 

Имајући у виду наведена искуства и карактеристике овог узраста, сва дјеца  ће бити 

мјерена „ЕУРОФИТ“  батеријом тестова. 

За процјену морфолошких карактеристика биће мјерене сљедеће варијабле: 

1) Висина тијела 

2) Маса тијела 

3) Индекс тјелесне масе 

4) Кожни набори трицепса, бицепса, субскапулара, супраилијака и листа. 

За процјену моторичких способности биће коришћени следећи тестови: 

1) Тапинг руком 

2) Стисак шаке 

3) Фламинго баланс тест 

4) Издржај у згибу 

5) Лежање-сијед за 30сек 

6) Трчање 10x5m 

7) Тест поновљеног трчања 20m са прогресивним повећавањем оптерећења. 

 

3.6. Финансијски план расхода 

 

Финансијски план расхода је везан за резултате анкета о потреби ангажовања професора 

физичког васпитања и спорта, а које се спроводе у основним школама на територији града 

Бањалука. 

Детаљан финансијски план расхода доноси градоначелник на основу приједлога 

Одјељења и Тима за израду програма активности ''Европски град спорта'' о потребама 

ангажовања професора физичког васпитања и спорта, набавке реквизита, средстава за 

такмичење, тестирање и израду екукативне емисије. 

Планирани расходи за реализацију пројекта ''Развој спорта кроз школске спортске 

секције'' ---------------------------------------------------------------------------------------------250.000,00 

 
 
4. III ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА – 487200 0810 ПРОЈЕКАТ 

''МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ РС'' 

 

Један од задатака Малих олимпијских игара Републике Српске јесте и подстицање на 

континуирано бављење спортским активностима и стварање позитивног става ученика 

према настави физичког васпитања. Да бисмо спровели овај задатак, Град Бањалука заједно 

са Министарством породице, омладине и спорта, оранизује Лига такмичење у одбојци, 

кошарци, малом фудбалу, рукомету и шаху на општинском/градском нивоу. Лига 
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такмичење је изврстан начин да се ученицима пружи могућност да учествују на 

такмичењима, да се развија спортски дух и упорност, имајући у виду да Лига такмичење 

подразумјева одигравање једне утакмице у гостима, а друге као домаћин. Лига такмичењем 

координира Организациони одбор Лига такмичења на нивоу Града Бањалука именован од 

стране Министарства породице, омладине и спорта. Ово такмичење се организује у оквиру 

Малих олимпијских игара Републике Српске у сарадњи са професорима, директорима 

школа и спортским савезима Републике Српске. Импозантан је број школа учесница Лига 

такмичења, тако да у школској 2017/2018 години укупно учествује 143 екипе, и то: 

1) одбојка: ОШ (9-М и 14-Ж) СШ (9-М и 9Ж) 

2) кошарка: ОШ (16-М и 6-Ж) СШ (9-М и 7-Ж) 

3) рукомет: ОШ (6-М и 3-Ж) СШ (7-М и 2-Ж) 

4) мали фудбал: ОШ (15-М и 5-Ж) СШ (11-М и 5-Ж) 

5) шах: ОШ (8 мјешовитих екипа) 

Поред Лига такмичења, у атлетици и гимнастици се организују општинска/градска 

такмичења турнирског карактера.  

 

У складу са чланом 17. став 1. тачка 2. Закона о спорту (''Службени гласник Републике 

Српске'' бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08, у даљем тексту: ЗоС) прописано је да програми који 

се финансирају из буџета града у складу са законом односе на учешће у обезбјеђивању 

реализације општинског/градског и међуопштинског (регионалног) нивоа школских и 

студентских спортских такмичења, а чланом 34. ЗоС прописано је да се школска такмичења 

финансирају из средстава буџета Републике Српске и града намјењених за развој спорта. 

Чланом 62. став 3. Правилника о организовању школског спорта у Републици Српској 

(''Службени гласник Републике Српске'' бр. 108/07 и 99/09, у даљем тексту: Правилник за 

школски спорт) прописано је да трошкове организације општинског/градског/ такмичења, 

превоза ученика, признања и награда сносе општине/градови са надлежним органима за 

спорт и школе. Нивои такмичења и система организације прописани су члановима 14. и 15. 

Правилника за школски спорт, а на основу Програма и календара такмичења Малих 

олимпијских игара основних и средњих школа Републике Српске којег усваја 

Коодринациони одбор Малих олимпијских игара Републике Српске, финансирају се 

такмичења:  

 

1) Завршница такмичења (медаље, пехари сендвичи и др.)....................................11.000,00 

1. атлетика...........................................................................................1.250,00 

2. кошарка...........................................................................................2.000,00 

3. одбојка.............................................................................................2.000,00 

4. рукомет............................................................................................1.500,00 

5. гимнастика.......................................................................................1.250,00 

6. мали фудбал....................................................................................1.500,00 

7. шах...................................................................................................1.500,00 

2) Организација републичких финала која се организују на  

територији Града Бањалука......................................................................................5.000,00 
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5. IV ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА - 415200 0860 ТЕКУЋИ 

ГРАНТОВИ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЛИЦА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

5.1. Основни програм 

 

У основном програму суфинансирања програмских активности спортских организација 

лица са инвалидитетом учествују спортске организације са територије града Бањалука у 

спортским гранама члановима Међународног параолимпијског комитета (IPC - International 

Paralympic Committee), ако се налазе у систему такмичења матичног спортског савеза 

Републике Српске или БиХ најмање три године заредом. 

Класификација (рангирање) спортских организација лица са инвалидитетом се не врши. 

 

Суфинансирање програмских активности спортских организација лица са инвалидитетом 

из основног програма односи се на: 

1) суфинансирање превозних трошкова, смјештаја и исхране спортиста за редовна 

такмичења, 

2)   суфинансирање трошкова организације такмичења, котизације као и накнаде за 

судије, делегате и сл., 

3)  суфинансирање коришћења спортских објеката, 

4)  суфинансирање љекарских прегледа, 

5)  суфинансирање набавке спортске опреме, 

6)  суфинансирање административних трошкова до 10% од укупног износа одобрених 

средстава. 

 

Чланом 22. Правилника прописано је да се за учешће у основном програму 

суфинансирања врши на основу јавног позива, а чланом 24. Правилника прописано је на 

који начин и која су неопходна документа као услов за конкурисање. 

Критеријуми за суфинансирање програмских активности спортских организација лица са 

инвалидитетом унутар категорисаних спортских грана из основног програма финансирања 

су:  

1) категорија спорта, 

2) постигнути резултати у протеклој такмичарској сезони, 

3) организација такмичења. 

 

Јавни позив за спортских организација лица са инвалидитетом за учешће у Основном 

програму суфинансирања програмских активности спортских организација у оквиру 

Програма развоја спорта Града Бањалука са приоритетним областима финансирања за 2018. 

годину расписан је 14. децембра 2017. године, а затворен је 4. јануара 2018. године. На овај 

јавни позив, пријавило се седам спортских организација лица са инвалидитетом, од којих 

једна није имала право пријављивања. 

 
5.1.1 Буџетски износ за спортске организације лица с инвалидитетом (БИИ) 

 

БИИ износи 65.000,00КМ и распоређује се на клубове на сљедећи начин: 
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Бодови клуба БК (добијени бодовањем по постојећем правилнику) се множе са 

коефицијентом сложености календара такмичења (КТ), а који се одређује на основу тежине 

извођења календара такмичења, обима, броја активних дана и сл. у распону од 1,00 до 1,50. 

Затим се множи са коефицијентом финансијског и такмичарског плана (КФП), који се 

одређује на основу квалитета, тежине изводивости, учесталости наступа, планова и сл. и 

креће се у распону од 1,000 до 2,000. 

 

Даље, множи се са коефицијентом (МТК) учешћа на међународним екипним 

такмичењима, лигама и тај коефицијент је сталан, те износи 2,00 за клубове који испуњавају 

наведене услове. Овим се добија број финансијских бодова клуба (ФБК). Сабирањем ФБК 

добија се укупан број ФБК (ЗФБК) са којим дијелимо БИИ и добије вриједност ФБК 

(ВФБК). Множењем броја ФБК са ВФБК добија се буџетски износ намјењен за спортску 

организацију лица с инваидитетом (БИКи). 

 
Клуб БК КТ КФП МТК ФБК ВФБК БИК 

ККИ Врбас 61,00 1,50 1,950 x 2,00 356,85 x 75,68083КМ 27.006,70КМ 

ОКИ Бањалука 56,00 1,50 1,966 x 2,00 330,29 x 75,68083КМ 24.996,62КМ 

СКИ Бањалука 26,50 1,50 1,662 --- 66,06 x 75,68083КМ 4.999,47КМ 

ИОК Борац 25,00 1,50 1,409 --- 52,84 x 75,68083КМ 3.998,97КМ 

ШКИ Балкан 23,50 1,00 1,124 --- 26,41 x 75,68083КМ 1.998,73КМ 

СКИ Борац 11,00 1,50 1,601 --- 26,42 x 75,68083КМ 1.999,49КМ 

                                                                                     Ук:       858,87                                  ук:     64.999,98КМ 

                                                           БИИ   65.000,00КМ  :   858,87   ЗФБК   =     75,68083КМ  ВФБК 

 
5.2. Посебни програм 

 

У посебном програму суфинансирања програмских активности  и пројеката припадају 

спортске организације које имају такмичарске активности, али њихове спортске гране нису 

параолимпијске и нису чланови Генералне асоцијације међународних спортских федерација 

(Sport Accord - Union for both Olympic and non-Olympic International Sports Federations).  

Овом програмском моделу припадају спортско-рекреативна удружења, као и спортска 

удружења, која нису чланови републичких спортских савеза или савеза на нивоу БиХ, у 

којима су укључене спортске активности лица са инвалидитетом, као и лица с посебним 

потребама. 

Одлуком о расписивању јавног позива дефинисани су приоритети суфинансирања 

програма и пројеката посебног програма у складу са буџетом и општим интересом у области 

спорта града Бањалука, а односи се на: 

1) подстицање и стварање услова за унапређење и развој спорта, односно бављења 

грађана спортом, посебно дјеце, омладине, жена и лица са инвалидитетом, 

2) едукација, информисање и савјетовање грађана, спортиста и осталих учесника у 

систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским 

активностима и дјелатностима, 

3) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних 

информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на 

територији града, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских 

публикација. 
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На јавни позив за овај програм пријавиле су се четири спортске организације лица са 

инвалидитетом, од тога једна спортска организација није финансирана због непотпуне 

документације.  

Пројекти/програми који се суфинансирају по овом програму били су ограничени износом 

до 5.000,00 КМ. 

 

5.2.1. Критеријуми 

(1)Процјена квалитета посебних програма спортских организација, врши се према 

критеријумима:  

1)  категорија спорта, 

2)  финансијски и оперативни капацитет, 

3) значај програма/пројекта, 

4 ) методологија, 

5) одрживост програма/пројекта, 

6)  финансијски план и рационалност трошкова. 

НАЗИВ 
Назив програма 

/пројекта 
1) 2) 3) 4) 5) 6) 

УКУПНО 

БОДОВА 

ТРАЖЕНА 

СРЕДСТВА 

ОДОБРЕНА 

СРЕДСТВА 

2018 

КСС 

Бањалука 

Програмске 

аткивности 

2 15 18 25 15 6 81 9000 4000 

СТКИ 

Врбас 

Програмске 

активности 

1 15 18 25 15 6 80 20000 5000 

ДзСРС 

Вид  

Програмске 

активности 

1 11 15 24 9 7 67 7230 3000 

УКУПНО 12000 

 

 

5.3.  Допунски програм 

 

У допунском програму суфинансирања програма/пројеката спортских организација 

учествују спортске организације категорисаних спортова регистроване у складу са Законом 

са територије града Бањалука и које су препознате у систему спорта у складу са прописаним 

општим интересом у спорту града Бањалука, а посебно:  

1) адаптација, санација или изградња спортских објеката, 

2) организација школских и студентских такмичења, 

3) стручно оспособљавање и усавршавање кроз систем континуиране едукације, 

4) специфична опрема и реквизити за спортска удружења, 

5) куп такмичење, 

6) стипендије категорисаним спортистима, 

7) организација званичних спортских такмичења и манифестација од посебног значаја 

и значаја за град Бањалуку. 

8) Организација званичних спортских такмичења Републике Српске и такмичења на 

нивоу БиХ. 
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Чланом 43. Правилника прописано је да се за учешће у допунском програму 

суфинансирања – спортска такмичења или манифестације врши на основу јавног позива, 

односно, на који начин и која су неопходна документа као услов за конкурисање. 

Програми подносиоца пријава који су сврстани за такмичења или манифестације од 

посебног значаја за град Бањалука, који су бодовани са 49 бодова и мање, не могу бити 

увршћени у овај програм као спортска такмичења или манифестације од посебног значаја, 

већ се по принципу аутоматизма сврставају као спортска такмичења или манифестације од 

значаја за град Бањалуку, ако испуњавају прописане услове и минимални број бодова из 

члана 44. става 5. Правилника, односно, програми подносиоца пријава који су сврстани за 

спортска такмичења или манифестације од значаја за град Бањалуку који су бодовани са 35 

бодова и мање не могу бити уврштени у овај програм. 

На Јавни позив за овај програм пријавило се пет спортских организација лица са 

инвалидитетом, од којих је једна спортска организација пријавила такмичење на територији 

друге општине, а једна спортска организација је пријавила манифестацију која није 

намјењена за лица са инвалидитетом. 

Oцјењивање и вредновање пријава по Јавном позиву врши се одвојено за спортска 

такмичења или манифестације од посебног значаја и спортска такмичења или 

манифестације од значаја за град Бањалуку, а на основу сљедећег: 

 

5.3.1. Критеријума вредновања 

 1)   учесници (број учесника, број земаља, старосна доб),  

 2)   ниво такмичења (регионални, балкански, европски и свјетски), 

 3)   ефекти значаја за град Бањалуку и 

 4) потреба финансијских средстава града Бањалука за реализацију спортске 

манифестације у односу на укупан износ средстава за реализацију програма. 
 

Назив клуба 
Назив такмичења 

или манифестације 
1) 2) 3) 4) 

Укупно 

бодова 

Тражена 

средства / 

приједлог 

Финансије  

2018 

 

СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОЈЕ СУ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА 

ККИ Врбас Прелиминарна рунда 

Евро лиге 3 

26 19.5 13 1.3 59.8 50000 8000 

ОКИ 

Бањалука 

Међ. турнир у сједећој 

одбојци ''Бањалука 

Опен 2018'' 

13 6.5 6.5 26 52 4000 3500 

 

СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОЈЕ СУ ОД ЗНАЧАЈА 

 

ДзСРС Вид Викенд спорта у 

куглању, голбалу и 

говорном пикаду 

''Бањалука 2018'' 

9.1 4.55 18.2 9.1 40.95 2930 1000 

                12500 
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6. V ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА - 415200 0810 ТЕКУЋИ ГРАНТ 

– ПРОЈЕКАТ ''СПОРТ ДОСТУПАН ДЈЕЦИ''  
 

Одредбама члана 17. став 1. тачка 3. ЗоС прописано је да се програми који се 

суфинансирају из буџета града односе на стварање услова за подизање квалитета рада свих 

активних спортиста, а посебно рада са млади спортским надареним појединцима и екипама. 

Програмом развоја спорта Града Бањалука за период 2018-2022. године дефинисана је 

реализација пројекта ''Спорт доступан дјеци''. Пројекат ''Спорт доступан дјеци'' спроводиће 

се путем јавног позива преко спортских организација које су класификоване унутар 

категорисаних спортова, односно спроводиће се у спортским организацијама олимпијских 

спортова, спортова признатих од стране Међународног олимпијског комитета и спортова 

СпортАкорда које су регистроване на територији Града Бањалука на начин да се из буџета 

Града Бањалука суфинансирају чланарине изабраних спортских организација на основу 

критеријума који се утврђују одлуком о расписивању јавног позива. Суфинансирање 

чланарина се односи на субвенисани износ, број мјесеци и број спортиста (износ х мјесеци 

х број спортиста), и то: 

1)  атлетика (30х6х20)........................................................................................................3.600,00 

2) кошарка (30х6х27)........................................................................................................4.860,00 

3) одбојка (30х6х27)..........................................................................................................4.860,00 

4) пливање (30х6х30). ......................................................................................................5.400,00 

5) рукомет (30х6х20).........................................................................................................3.600,00 

6) фудбал (30х6х40)..........................................................................................................7.200,00 

7) бокс (30х6х5)....................................................................................................................900,00 

8) бициклизам (30х6х5).......................................................................................................900,00 

9) ватерполо (30х6х10)......................................................................................................1.800,00 

10) гимнастика (30х6х20)...................................................................................................3.600,00 

11) кајак-кану (30х6х10).....................................................................................................1.800,00 

12) карате (30х6х20)...........................................................................................................3.600,00 

13) стони тенис (20х6х15)..................................................................................................1.800,00 

14) џудо (30х6х20)..............................................................................................................3.600,00 

15) шах (20х6х20)...............................................................................................................2.400,00 

          Укупно:  49.920,00 КМ 

 

Одлуком о расписивању јавног позива за реализацију пројекта ''Спорт доступан дјеци'' 

дефинисаће се: спортови преко којих се реализује пројекат; број спортских организација по 

спортовима учесника у  пројекту; број и износ суфинансираних чланарина по наведеној 

спортској организацији; период реализације пројекта; права и обавезе корисника 

суфнинансираних чланарина; извјештај и контрола реализације пројекта. 
 

 

7. VI ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА - 412700 0810  

ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ 

КЛУБОВИМА 
 

Правилником о здравственом надзору и здравственој заштити лица која се организовано 

баве систематским физичким вјежбањем и спортским активностима („Службени Гласник 

Републике Српске“ број 28/02), дефинисано је да се организовање здравствене заштите 
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спроводи по јединственој методологији и организацији рада у овлашћеној амбуланти 

спортске медицине, специјалистичкој амбуланти спортске медицине и Завода за медицину 

рада и спорта Републике Српске, на чијем се подручју организује систематскo физичко 

вјежбање и спортска активност.  

 

Завод за медицину рада и спорта Републике Српске, као једина овлаштена установа за 

обављање систематских прегледа спортиста на територији Републике Српске, према 

њиховом цјеновнику услуга, систематски преглед спортиста сениора у који је укључен 

љекарски преглед специјалисте медицине спорта, антропометријска мјерења, 

лабараторијске анализе, ЕКГ и спирометрија, износи до 37,00 КМ са ПДВ-ом по једном 

прегледаном спортисти сениору (изнад 18 година старости).  
 

У складу са Средњорочним програмом у оквиру Здравствене заштите спортиста 

дефинисано је, као општи циљ, да се спроведе суфинансирање систематских прегледа 

спортиста два пута годишње за спортове који у својим спортским правилима прописују ову 

одредбу. 

 

7.1. Финансијски план расхода 
(1)Планирани расходи за реализацију пројекта ''Здравствена заштита спортиста'': 
1) I систематски преглед: 675 спортиста х 37,00 КМ................................................24.975,00 

2) II систематски преглед: 430 спортиста х 37,00 КМ...............................................15.910,00 

                    Укупно:   40.885,00 КМ 
 

 

8. VII ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА - 415200 0810  СРЕДСТВА ЗА 

РАЗВОЈ ПЛИВАЧКОГ СПОРТА – ШКОЛА ПЛИВАЊА ЗА ДЈЕЦУ И 

ОМЛАДИНУ 

 

На позицији ''Средства за развој пливачког спорта - школа пливања за дјецу'' планирају 

се за суфинансирање трошкова реализације пројекта обуке пливања дјеце школског узраста 

(превасходно ученика 2. разреда бањалучких основних школа), гдје је носилац пројекта ЈП 

''Аquana'' Бањалука.  

 

8.1. I фаза пројекта 

 

(1) Анкетирање: 

1) Сукцесивно анкетирање дјеце по основним школама – почетак јануар 2018. године, 

2) обрада података, 

3) добијање сагласности родитеља.  

Напомена: трајање анкете је континуирано из разлога што се може десити да одређени 

број дјеце која започну обуку, разболе се или буду спријечена на неки други начин да 

долазе на обуку. 

 

8.2. II фаза пројекта (реализација) 

 

(1) Обука: 

1) обука се врши у два квартална периода 2018. године. 
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2) полагање завршног испита обуке пред комисијом, 

3) додјељивање диплома о успјешно завршеној обуци. 

 

8.3. III фаза пројекта 

 

(1) Извјештавање: 

1) прикупљање података и обрада истих о броју успјешно завршених обука, 

2) јавно представљање обрађених података и значаја пројекта. 

Вријеме: децембар 2018. године 

 

Излазни резултат овог пројекта: успјешно завршена обука пливања за 500 дјеце нижег 

основношколског узраста. 

Обуку врше провјерени стручњаци, који су обучили велики број дјеце и без њих овај 

пројекат не би се могао реализовати, а исти су запосленици ЈП „Aquana“ и тренери су у 

пливачким клубовима. 

 

8.4. Финансијски план расхода 

 

(1)Планирани расходи за реализацију пројекта ''Развој пливачког спорта - школа 

пливања за дјецу'': 

1) 500 ученика х 80,00 КМ .........................................................................................40.000,00 

 

 

9. VIII ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА - 415200 0810  ТЕКУЋИ 

ГРАНТОВИ ПОЈЕДИНЦИМА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

Усвајањем програмских документа Средњорочног програма и Правилника о 

категоризацији спортиста Града Бањалука (''Службени гласник Града Бањалука'' број: 46/17) 

испуњене су одредбе чланова 12, 17. и 19. ЗоС о доношењу програма и категоризације 

спортиста. Правилником о категоризацији спортиста Града Бањалука прописано је да се из 

буџета Града спортистима Интернационалног разреда додјељује стипендија у трајању од 

двије (2) године, а спортистима Првог разреда у трајању од једне (1) године. Такође, 

правилником је прописано да износ мјесечне стипендије за спортисте Интернационалног и 

Првог разреда прописује градоначенлник посебном одлуком. Узимајући у обзир да потпуна 

примјена Правилника о категоризацији спортиста Града Бањалука ступа 1. јула 2018. 

године, настале обавезе по основу категоризације доспијевају у буџетској 2019. години. 

У складу са одредбама члана 132. став 2. ЗоС, којим је прописано да надлежни орган града 

утврђује признања и награде за допринос развоју и афирамацији спорта на њиховом 

подручју, додјељују се новчане награде поводом Избора спортисте Града. 

Организација Избора најбољег спортисте града Бањалука за 2017. годину, одржава се ЈУ 

СЦ ''Борик''. 

 
9.1.  Финансијски план расхода 

 

1) Стипендије категорисаним спортистима Интернационалног разреда .....................0,00 

2) Стипендије категорисаним спортистима Првог разреда ...........................................0,00 

3) Избор спортисте Града ........................................................................................15.000,00 
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10. IХ ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА - 511300 0820  ИЗДАЦИ ЗА 

НАБАВКУ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 

 

Градска управа Града Бања Лука пратећи тренд по угледу на европске градове, 

приступила је изградњи ''теретана у природи'', чиме је омогућено свим становницима, без 

обзира на пол и узраст, да задовоље своје потребе за физичким вјежбањем на отвореном. 

Предност изградње теретана у природи, огледа се у чињеници да су оне доступне 

становништву без обзира на временске прилике, лако се користе због своје једноставности, 

те је њихово коришћење бесплатно.  

На подручју града Бањалука постављене су шаховске гарнитуре за шах на отвореном и 

то на подручју МЗ Центар, МЗ Обилићево, МЗ Росуље, МЗ Борик, МЗ Старчевица, те су 

постављени и бетонски столови за стони тенис у парку Младена Стојановића, насељу Симе 

Матавуља и насељу Ђуре Ђаковића. 

У протеклом периоду, на пет локалитета која су препозната као мјеста велике 

фреквенције гдје се грађани баве рекреативним активностима, постављене су справе за 

вјежбање на отвореном: 

1) теретана на отвореном између мостова Венеција и Ребровац; 

2) теретана на отвореном на Бањ Брду; 

3) теретана на отвореном у насељу Симе Матавуља; 

4) теретана на отвореном у парку Младена Стојановића; 

5) теретана на отвореном у кругу воденог парка „Аквана. 

 

10.1. План за 2018. годину 

 

(1) Изградња мултифункционалних справа за вјежбање на отвореном на двије локације, 

и то: 

1) МЗ Лазарево – локалитет: Булевар Милутина Миланковића, 

2) МЗ Старчевица – локалитет: Булевар Десанке Максимовић. 

(2) Одржавање спортско-рекреативног садржаја – поправка справа за вјежбање на 

отвореном и шаховских гарнитура. 

 

10.2. Инвестициона улагања у спортске објекте који нису у надлежности Одјељења 

 

Поред наведене изградње справа за вјежбање на отвореном које су у надлежности 

Одјељења, Град Бањалука кроз капиталне инвестиције у другим одјељењима ради на 

изградњи спортске инфраструктуре, а која се односи на: 

 

1) Изградња трим стаза: 

1. Трим стаза на Трешњику: протезала би се од излетишта преко шумског пута који 

креће иза уређене чесме на овом излетишту до ресторана Новак (стаза пролази иза 

главног улаза у ресторан, иза објекта) и даље се од ресторана спушта према Српским 

Топлицама и излази одмах близу просторија мјесне заједнице (близу је базен и 

мост). Дужина овог дијела је око 3.400 метара уз напомену да иста цијелом дужином 

пролази кроз шуму. На једном дијелу ове стазе има рачвање које води према 

„магнетним пољима“. Дужина тог дијела је око 1.000,00 метара. И предвиђен је још 

један крак стазе, којој се приступа са горе наведене стазе (према МЗ Српске 
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Топлице), чија тачна дужина још није позната, али вјероватно још неких 1.500 

метара. 

2. Трим стаза у парку Младен Стојановић: изградња трим стазе у дужини 1.189 

метара, корисна ширина стазе 180 центиметара (дио по коме се трчи) + 2 ивичњака 

ширине  6 cm што укупно чини 192 cm. 

 

2) Реконструкција, адаптација и санација фискултурне сале Техничке школе у 

спортску дворану:  
Локација предметног објекта је у Улици Јеврејској у Бањалуци. 

Овим пројектом је извршена реконструкција и адаптација фискултурне сале у 

спортску дворану. У склопу постојеће сале се задржавају конструктивни елементи, 

изграђено приземље, сутерен и подземни пролази. У складу са пројектним задатком 

урађен је пројекат реконструкције, адаптације и доградње сале и претварање у 

спортску дворану у којем су описани детаљи изградње. У дворани ће се моћи  

такмичења у рукомету, кошарци, борилачким спортовима, стоном тенису, као и све 

спортско-рекреативне активности. 

 

3) Изградња спортске дворане и адаптација дијела објекта ЈУ ''Гимназија'' 

Бањалука   

Овим пројектом предвиђена је изградња спортске дворане у површини од цца 880 m2 

и адаптација дијела приземља објекта Гимназије  160 m2. Поред наведеног планирана 

је изградња терена за одбојку на пијеску, димензија 8.00 х 8.00 m. Спортска дворана 

ће бити повезана топлом везом са објектом Гимназије, гдје би се у адаптираном дијелу 

приземља организовали садржаји неопходни за функционисање спортске дворане: 

свлачионице, санитарни чворови и сл. Максимални хоризонтални габарити 

планираног објекта су 24 х 32,5 m. Са југозападне стране планиран је анекс димензија 

3,2 х 12 m, док је максимална ширина „топле везе“ 4 m. Хоризонтални габарити терена 

за одбојку на пијеску су 8х8 m. 

 

4) Обнова спортских терена 

У оквиру овог пројекта планирана је обнова спортских терена у власништву Града 

Бањалука са посебним освртом на замјену ограда, као и дотрајалих или поломљених 

спортских реквизита. 

 

5) Изградња дјечијих игралишта - донација 

Наставак пројекта ''Изградња дјечијих игралишта'' у сарадњи са друштвено 

одговорним компанијама.  

  

6) Набавка гарнитура за шах на отвореном – донација 

У складу са договором са Друштвом за управљање Пензијским резервним фондом 

Репубулике Српске а.д. Бањалука обезбједиће се донација за најмање три гарнитуре за 

шах на отвореном на локацијама на којима се искаже потреба становника. 

 

10.3. Финансијски план расхода 

 

1) Справе за вјежбање на отвореном: 

1. Прва локација .....................................................................................................11.700,00 
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2. Друга локација ...................................................................................................11.700,00 

2) Расходи за текуће одржавање спортско-рекреативног садржаја..........................1.000,00 

              Укупно: 24.400,00 КМ 

 

 

11. Х ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА - 415200 0860  ГРАНТ 

ОЛИМПИЈСКОМ БАЗЕНУ 

 

Одлуком о додјели олимпијског базена на коришћење и одржавање Јавном предузећу 

''Aquana'' Водени парк, д.о.о. Бањалука, бр. 07-013-392/09, коју је Скупштина града Бањалука 

донијела на сједници 25. и 26.06.2009. године (''Службени гласник Града Бањалука'' број: 

18/09) дефинисано је да се потпише уговор о регулисању међусобним права и обавеза 

наведеног јавног предузећа и Града Бањалуке. 

Чланом 9. став 3. наведеног уговора, који је потписан 3. марта 2010. године, дефинисано 

је да су уговорене стране сагласне да Град Бањалука преузима обавезу да, на име трошкова 

одржвања Градског олимпијском базена Бањалука, суфинансира разлику између прихода и 

расхода текућег пословања ГОБ БЛ путем гранта и то у виду 12 аконтативних мјесечних 

уплата на рачун Јавног предузећа ''Aquana'' Водени парк, д.о.о. Бањалука. 

На буџетском коду 415200 0860  Грант олимпијском базену предвиђена средства за ову 

намјену су .......................................................................................................................850.000,00 

 

 

12. ФИНАНСИЈСКИ САЛДО ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА 

БАЊАЛУКА СА ПРИОРИТЕТНИМ ОБЛАСТИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА 2018. 

ГОДИНУ 
 

 

12.1 I Приоритетна област финансирања – 415200 0810 Текући гранг - програмске 

активности спортских организација 

1) Основни програм----------------------------------------------------------------  878.460,14 КМ 

2) Посебни програм-------------------------------------------------------------------57.400,00 КМ 

3) Допунски програм: 

1. Спортска такмичења или манифестације од посебног значаја и значаја за град 

Бањалуку:  

- Спортска такмичења или манифестације од посебног значаја----46.000,00 КМ 

- Спортска такмичења или манифестације од значаја----------------43.500,00 КМ 

2. Средства за награде спортским организацијама у оквиру ''Избор 

 најбољег спортисте града Бањалука за 2017. годину'' -------------------4.000,00 КМ  

3. Закуп фискултурне сале ЈУ ОШ ''Георгиј С. Раковски'' за потребе  

 КК Шотокан-----------------------------------------------------------------------5.000,00 КМ 

4. Пројекти за реализацију општих и посебних циљева Средњорочног програма ---

------------------------------------------------------------------------------------115.639,86 КМ

                Укупно-------------------------------1.150.000,00 КМ 
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12.2. II Приоритетна област финансирања – 415200 0810 Текући грант – ''Европски 

град спорта 2018. године'' 

1)  Пројекат: ''Развој спорта кроз школске спортске секције''-------------250.000,00 КМ 

    Укупно----------------------------------250.000,00 КМ 

 

 

12.3. III Приоритетна област финансирања – 487200 0810 Пројекат ''Мале олимпијске 

игре РС'' 

1) Завршница такмичења (медаље, пехари сендвичи и др.)-------------------11.000,00 КМ 

2) Организација републичких финала која се организују на територији  

Града Бањалука---------------------------------------------------------------------5.000,00 КМ 

                            Укупно ----------------------------------16.000,00 КМ 

 

 

12.4. IV Приоритетна област финансирања - 415200 0860 Текући грантови спортским 

организацијама лица са инвалидитетом 

1) Основни програм-------------------------------------------------------------------65.000,00 КМ 

2) Посебни програм-------------------------------------------------------------------12.000,00 КМ 

3) Допунски програм: 

1. Спортска такмичења или манифестације од посебног значаја и значаја за град 

Бањалуку: 

- Спортска такмичења или манифестације од посебног значаја----11.500,00 КМ 

- Спортска такмичења или манифестације од значаја------------------1.000,00 КМ 

2. Пројекти за реализацију општих и посебних циљева  

Средњорочног програма ------------------------------------------------------5.500,00 КМ 

                           Укупно-----------------------------------95.000,00 КМ 

 

 

12.5. V Приоритетна област финансирања - 415200 0810 Текући грант – Пројекат 

''Спорт доступан дјеци''  

1) Суфинансирање чланарина у спортским организацијама------------------49.920,00 КМ 

                 Укупно---------------------------------49.920,00 КМ 
 
 
12.6. VI Приоритетна област финансирања - 412700 0810  Финансирање здравствене 

заштите спортиста у спортским клубовима 

1) I систематски преглед-------------------------------------------------------------24.975,00 КМ 

2) II систематски преглед------------------------------------------------------------15.910,00 КМ 

                                                                         Укупно----------------------------------40.885,00 КМ 
 
 

12.7. VII Приоритетна област финансирања - 415200 0810  Средства за развој 

пливачког спорта – школа пливања за дјецу и омладину 

1) Пројекат ''Развој пливачког спорта - школа пливања за дјецу''-----------40.000,00 КМ 

                 Укупно----------------------------------40.000,00 КМ 
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12.8. VIII Приоритетна област финансирања - 415200 0810  Текући грантови 

појединцима у области спорта 

1) Накнаде категорисаним спортистима-------------------------------------------------0,00 КМ 

2) Избор спортисте Града------------------------------------------------------------15.000,00 КМ 

Укупно----------------------------------15.000,00 КМ 

 
 

12.9. IХ Приоритетна област финансирања - 511300 0820  Издаци за набавку 

постројења и опреме 

1) Справе за вјежбање на отвореном----------------------------------------------23.400,00 КМ 

2) Расходи за текуће одржавање спортско-рекреативног садржаја.....................1.000,00 

                         Укупно-----------------------------------24.400,00 КМ 

 

 

12.10. Х Приоритетна област финансирања - 415200 0860  Грант олимпијском базену 

1) Грант олимпијском базену предвиђена------------------------------------850.000,00 КМ 
Укупно-----------------------------------850.000,00 КМ 

 
 
 
ОБРАЂИВАЧ:                                ПРЕДЛАГАЧ 

Одјељење за образовање, здравство,                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

омладину и спорт                

НАЧЕЛНИК                                                                       Мр Игор Радојичић 

                            

Мр Драган Бањац 

 

 

 ССС – координатор за спорт и омладину 

Дејан Травар, проф. 

                 
 


