ГРАД БАЊАЛУКА
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА, УСЛОВИМА И НАЧИНУ СУФИНАНСИРАЊА
ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И МАНИФЕСТАЦИЈА
ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БАЊАЛУКА
(''Службени гласник Града Бањалука'' број: 46/17)

Бања Лука, новембар 2017.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, брoj 97/16), члана 16. Закона о спорту („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), члана 69. Статута Града Бања Лука („Службени
гласник Града Бања Лука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14, 39/16 и 26/17) и Одлуке о
усвајању Програма развоја спорта Града Бањалука за период 2018-2022. године
(''Службени гласник Града Бањалука'' број 41/17), Градоначелник града Бања Лука,
доноси:
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА, УСЛОВИМА И НАЧИНУ СУФИНАНСИРАЊА
ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И МАНИФЕСТАЦИЈА ОД
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БАЊАЛУКА
ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се програми развоја спорта града Бањалуке,
методологија израде програма, начин и критеријуми за класификацију спортских
организација ради расподјеле буџетских средстава и учешће у суфинансирању
програмских активности, те начин и поступак остваривања права корисника буџетских
средстава.
Члан 2.
Граматички изрази употребљени у овом правилнику за означавање мушког и
женског рода подразумијевају оба пола.
Члан 3.
Учесници у систему спорта у Бањој Луци су:
1)
2)
1.
2.
3.
4.
3)

спортске организације регистроване као удружења, у складу са Законом о спорту.
јавне установе из области:
спорта,
предшколског васпитања (вртићи),
основног и средњег васпитања и образовања (основне и средње школе),
високог образовања (акредитоване високошколске установе из области спорта).
правни субјекти који су корисници објеката у јавној својини.
Члан 4.

Основу за планирање средстава у буџету Града и учешће у финансирању
програмских активности учесника у систему спорта наведених у члану 2. овог правилника
чине четворогодишњи Програм развоја спорта града Бањалука и годишњи оперативни
Програм развоја спорта града Бањалука са приоритетним областима финансирања које
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доноси Скупштина града Бањалука, а на основу јединствених програма или пројеката
учесника у систему спорта са територије Града (у даљем тексту: носиоци програма).
Члан 5.
Општи интерес у области спорта Града Бањалука 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) 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 спортскоздравствене 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 високо квалификованих 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.
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Члан 6.
(1) Општи интерес у области спорта града Бањалука се реализује кроз годишњи
оперативни Програм развоја спорта града Бањалука са приоритетним областима
финансирања, односно кроз суфинансирање или финансирање програма и пројеката
носилаца програма.
(2) Програме из става 1. овог члана, за које се обезбјеђују средства у буџету града
Бањалука, носиоци програма у смислу овог правилника достављају одјељењу надлежном
за послове спорта у Градској управи града Бањалука (у даљем тексту: Одјељење) према
динамици утвђеној Програмским календаром описаним овим правилником.
Члан 7.
(1) Програмски календар се извршава према сљедећој динамици:
1) до 1. јуна текуће године - Одјељење расписује јавни позив за суфинансирање
програмских активности носилаца програма за наредну буџетску годину,
2) до 1. јула текуће године - учесници у систему спорта града Бањалука достављају
своје приједлоге програма у складу са јавним позивом,
3) до 1. јула текуће године - Градоначелник на приједлог начелника Одјељења
формира стручну комисију Одјељења за избор програма и пројеката која анализира и
оцјењује поднијете приједлоге носиоца програма (у даљем тексту: Комисија за процјену),
4) до 1. септембра текуће године - Комисија за процјену на основу одредби овог
правилника, Правилника о категоризацији спортова града Бањалука и Правилника о
категоризацији спортиста града Бањалука утврђује обједињени приједлог Програма
развоја спорта Града Бањалука са приоритетним областима финансирања за наредну
буџетску годину и доставља надлежном одјељењу за финансије Градске управе града
Бањалука буџетски захтјев за наредну буџетску годину у складу са законом,
5) децембар текуће године - резултати јавног позива и Приједлог програма развоја
спорта Града Бањалука са приоритетним областима финансирања за наредну буџетску
годину објављују се на веб страници Градске управе града Бањалука у складу са
препорукама надлежног одјељења за финансије Градске управе града Бањалука и упућују
у даљу процедуру,
6) до 28. фебруара наредне године - Скупштина града Бањалука доноси Програм
развоја спорта града Бањалука са приоритетним областима финансирања и обавјештава
носиоце програма буџетских средстава о висини одобрених средстава по програмима и
пројектима.
(2) Програмски календар је подложан промјени у зависности од усвајања буџета града
Бањалука за наредну буџетску годину, као и евентуланог усвајања ребаланса буџета града
Бањалука у текућој години.

4

ГЛАВА II
ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА БАЊАЛУКА СА ПРИОРИТЕТНИМ
ОБЛАСТИМА ФИНАНСИРАЊА
Члан 8.
Суфинансирање програмских активности у оквиру Програма развоја спорта Града
Бањалука са приоритетним областима финансирања (у даљем тексту: Годишњи програм
развоја спорта) се спроводи на основу три програма, а односи се на:
1) основни програм,
2) посебни програм и
3) допунски програм.
1. Основни програм
Члан 9.
(1) 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.
(2) Класификација (рангирање) спортских организација из става 1. овог члана врши се
унутар категорисаних спортова у складу са Правилником о категоризацији спортова града
Бањалука, а на основу критеријума и бодовника из чл. 12-20. овог правилника.
Члан 10.
Суфинансирање програмских активности из основног програма односи се 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.
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Члан 11.
(1) За учешће у основном програму суфинансирања спортске организације из члана 9.
овог правилника су дужне да своје програме и финансијске планове доставе Одјељењу у
складу са јавним позивом и програмским календаром из члана 7. овог правилника на
прописаном Обрасцу ОП - Основни програм - Захтјев за класификацију и суфинансирање
програмских активности, који се налази у Прилогу 1 и Обрасцу ФП-О Финансијски план
програмских активности за основни програм, који се налази у Прилогу 2 овог правилника.
(2) Уз попуњен Образац ОП - Основни програм - Захтјев за класификацију и
суфинансирање програмских активности обавезно се достављају документа којима се
доказује испуњеност услова за бодовање по основу критеријума прописаних овим
правилником.
(3) Уз попуњен Образац ФП-О Финансијски план програмских активности за основни
програм обавезно се доставља завршни рачун (Биланс стања и Биланс успјеха) носиоца
програма за претходну годину овјерене од Агенције за посредничке, информатичке и
финансијске услуге Републике Српске (у даљем тексту: Агенција).
Члан 12.
Критеријуми за суфинансирање програмских активности и класификацију 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.
Члан 13.
(1) Спортске организације носиоци програма у сврху бодовања по основу критеријума
''Традиција спорта у Граду'' дужне су доставити доказе, и то:
1) копију рјешења или другог акта којим се потврђује година оснивања спортске
организације,
2) извод из евиденције или други акт којим се доказује да је спортиста био члан
спортске организације - носиоца програма у вријеме испуњавања услова из табеле 3.
(2) Спортске организације носиоци програма у сврху бодовања по основу критеријума
''Постигнути резултати у протеклој такмичарској сезони'' дужне су доставити доказе, и то:
1) о испуњености услова прописаних нивоа такмичења за остварени најбољи резултат
у сениорској, јуниорској и кадетској категорији који се потврђује:
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1. записником са такмичења,
2. званичним билтеном/извјештајем са такмичења, или
3. изводом са веб странице матичног спортског савеза или међународне матичне
спортске асоцијације.
2) само за појединачне спортове - о испуњености услова прописаних ниова такмичења
за освојене медаље у сениорској и јуниорској конкуренцији који се потврђују
документацијом из тачке 1. подтачке 1-3. овог става.
(3) Спортске организације носиоци програма у сврху бодовања по основу критеријума
''Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења'' спортске организације носиоци
програма дужне су доставити потврду/увјерење матичног спортског савеза Републике
Српске или БиХ да спортска организација има категорије сениори, јуниори, кадети и/или
пионири у женској и/или мушкој конкуренцији у неком од редовних нивоа такмичења
наведених савеза.
(4) Спортске организације носиоци програма у сврху бодовања по основу критеријума
''Организација такмичења'' дужне су доставити званични билтен/извјештај о одржаном
такмичењу или манифестацији којег су били организатори или технички организатори, а у
којем обавезно стоји:
1) назначен број земаља учесника одржаног такмичења или манифестације, и
2) потврда или извод са веб странице надлежног међународног матичног спортског
савеза којим се потврђује да је такмичење или манифестација у календару или да се
организује под окриљем наведеног савеза.
Члан 14.
Категорија спорта подразумјева бодовање категорисаних спортова у складу са
Правилником о категоризацији спортова града Бањалука и бодује се на начин како је то
приказано у табели 1.
Табела 1. – Бодовање на основу категоризације спортова Града Бањалука
Бодови
Категорије
Олимпијски
Неолимпијски
спортови
спортови
Спортови I категорије
10
5
Спортови II категорије
8
4
Спортови IIIкатегорије
6
3
Спортови IV категорије
4
2
Спортови V категорије
2
1

Члан 15.
(1) Традиција спорта подразумјева бодовање године трајања, односно континуираног
рада спортске организације како је приказано у табели 2.
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Табела 2.– Бодовање на основу трајања спортске организације
Спортска организација
Бодови
основана
од 50 и више година
15
од 25 до 49 година
10
од 15 до 24 године
8
од 10 до 14 година
5
од 5 до 9 година
3

(2) Битан параметар за дефинисање бодовања традиције спортске организације у граду
Бањалука који, као граду олимпијских побједника, односно освајача медаља и учесника на
олимпијским играма, представља значајан дио спортске традиције Бањалуке и представља
додатни фактор при бодовању традиције спорта у граду, а како је назначено у табели 3.
Табела 3. Бодовање на основу медаља и учешћа на олимпијским играма
Категорије
Освојене три и више медаља на ОИ
Освојена једна или двије медаље на ОИ
Учешће на ОИ

Бодови
10
7
5

Члан 16.
(1) Постигнути резултати у протеклој такмичарској сезони се бодују у складу са
програмским календаром, односно бодују се резултати остварени на такмичењима у
периоду од 1. јула протекле године до 1. јула текуће године за наредну буџетску годину.
(2) У овом критеријуму резултати спортских организација се бодују одвојено у
зависности јесу ли екипни или појединачни спорт.
(3) У оквиру овог критеријума, а у складу са ставом 1. овог члана, бодују се најбољи
остварени резултати у категоријама сениори, јуниори и кадети.
(4) За екипне спортове прописују се нивои и услови такмичења, и то:
1) I ниво: такмичење на регионалном нивоу матичног спортског савеза Републике
Српске - Услови: резултати остварени на такмичењима регионалног нивоа Републике
Српске се узмају у разматрање ако је на такмичењу наступило најмање 12 екипа у
категорији,
2) II ниво – такмичење на нивоу Републике Српске - Услови: резултати остварени на
такмичења на нивоу Републике Српске се узмају у разматрање ако је на првенству
Републике Српске наступило најмање 8 екипа у категорији,
3) III ниво – такмичење на нивоу БиХ - Услови: резултати остварени на такмичења на
нивоу БиХ се узмају у разматрање ако је на првенству БиХ наступило најмање 10 екипа у
категорији,
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4) IV ниво – званична међународна клупска такмичења под окриљем матичне
међународне спортске федерације - Услови: резултати остварени у регионалним лигама,
европиским и свјетским такмичењима ако је учествовало најмање 12 екипа по категорији,
5) IV ниво – званична међународна репрезентативна такмичења под окриљем матичне
међународне спортске федерације - Услови: резултати остварени на медитеранским
играма, Европским олимпијским играма, Европски јуниорски олимпијски фестивал
(EYOF), олимпијским јуниорским играма, универзијадама ако је учествовало најмање 12
екипа по категорији,
6) V ниво – званична међународна репрезентативна такмичења под окриљем матичне
међународне спортске федерације - Услови: резултати остварени на европским и свјетским
првенствима, олимпијским играма ако је учествовало најмање 12 екипа по категорији,
7) Бодовање остварених резултата у екипним спортовима за сениоре, јуниоре и кадете
бодује се на начин као је то описано у табелама 4, 5, и 6:

Регионалне
лиге
Републике
Српске

50
40
30
25
20
16
10
20
10

30
24
18
15
12
10
6
10
5

15
10
5
/
/
/
/
/
/

45
41
36
29
25
18

30
27
24
20
17
12

25
20
15
12
10
8

Првенство
Републике
Српске

Првенство
БиХ

48
44
39
34
32
25

Званична
међународна
такмичења

Свјетско
првенство

1. мјесто
2. мјесто
3. мјесто
4. мјесто
5. мјесто
6.-10. мјесто

Европско
првенство

Пласман

Табела 5. - Бодовање екипни спортови / јуниори
V
IV
III
II
Ниво
Ниво
Ниво
Ниво

15
12
9
7
6
5

I
Ниво

Регионалне
лиге
Републике
Српске

60
54
48
40
34
24
16

I
Ниво

Првенство
Републике
Српске

90
82
72
58
50
36
24
побједник
финалиста

Првенство
БиХ

96
88
78
68
64
50
30

Званична
међународна
такмичења

100
90
80
70
66
56
40

Европско
првенство

Свјетско
првенство

1. мјесто
2. мјесто
3. мјесто
4. мјесто
5. мјесто
6.-10. мјесто
Учешће
Додатни
бодови за Куп

Олимијске
игре

Пласман

Табела 4. - Бодовање екипни спортови / сениори
V
IV
III
II
Ниво
Ниво
Ниво
Ниво

7
5
2
/
/
/

9

15

12
побједник
финалиста

8

5
10
5

3
5
3

31,5
28,5
25
20,5
17,5
12,5
8,5

17,5
14
10,5
8,5
7
5,5
3,5

Првенство
БиХ

33,5
31
27,5
24
22,5
17,5
10,5

Званична
међународна
такмичења

Свјетско
првенство

1. мјесто
2. мјесто
3. мјесто
4. мјесто
5. мјесто
6.-10. мјесто
Учешће

Европско
првенство

Пласман

Табела 6. - Бодовање екипни спортови / кадети
IV
III
II
Ниво
Ниво
Ниво

10
/
/
/
/
/
/

/
/
/

I
Ниво

Првенство
Републике
Српске

Учешће
Додатни
бодови за Куп

5
/
/
/
/
/
/

(5) За појединачне спортове прописују се нивои и услови такмичења, и то:
1) I ниво – такмичење на нивоу Републике Српске - Услови: резултати остварени на
такмичењу на нивоу Републике Српске се узмају у разматрање ако је на првенству
Републике Српске наступило најмање 8 такмичара у категорији,
2) II ниво – такмичење на нивоу БиХ - Услови: резултати остварени на такмичењу на
нивоу БиХ се узмају у разматрање ако је на првенству БиХ наступило најмање 12
такмичара из најмање 6 клубова у категорији,
3) III ниво – званична међународна такмичења под окриљем матичне међународне
спортске федерације - Услови: резултати остварени на балканским првенствима,
медитеранским играма, олимпијским јуниорским играма, европским олимпијским играма,
европским јуниорским олимпијским фестивалима (EYOF), универзијадама, као и укупан
поредак на свјетским и европским куповима ако је учествовало најмање 12 такмичара по
категорији,
4) IV ниво – званична међународна репрезентативна такмичења под окриљем матичне
међународне спортске федерације - Услови: резултати остварени на европским и свјетским
првенствима, олимпијским играма ако је учествовало најмање 12 такмичара по категорији.
(6) Бодовање остварених резултата у појединачним спортовима за сениоре, јуниоре и
кадете бодује се на начин као је то описано у табелама 7, 8, 9, 10, и 11:
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45
41
36
29
25
18
12

25
20
15
12
10
8
5

Првенство
Републике
Српске

Европско
првенство

55
50
45
40
38
33
25

Првенство
БиХ

Свјетско
првенство

60
55
50
45
43
38
30

1. мјесто
2. мјесто
3. мјесто
4. мјесто
5. мјесто
6.-10. мјесто
Учешће

Званична
међународна
такмичења

Олимијске
игре

Пласман

Табела 7. - Бодовање појединачни спортови – резултат / сениори
IV
III
II
I
Ниво
Ниво
Ниво
Ниво

17
13
10
/
/
/
/

10
8
5
/
/
/
/

31,5
28,5
25
20,5
17,5
12,5
8,5

17,5
14
10,5
8,5
7
5,5
3,5

12
9
7
/
/
/
/

Првенство
Републике
Српске

Првенство
БиХ

38,5
35
31,5
28
26,5
23
17,5

Званична
међународна
такмичења

Свјетско
првенство

1. мјесто
2. мјесто
3. мјесто
4. мјесто
5. мјесто
6.-10. мјесто
Учешће

Европско
првенство

Пласман

Табела 8. - Бодовање појединачни спортови – резултат / јуниори
IV
III
II
I
Ниво
Ниво
Ниво
Ниво

7
5,5
3,5
/
/
/
/

1. мјесто
2. мјесто
3. мјесто

16,5
15
13,5

13,5
12,5
11

7,5
6
4,5

5
/
/

Првенство
Републике
Српске

Првенство
БиХ

Званична
међународна
такмичења

Европско
првенство

Свјетско
првенство

Пласман

Табела 9. - Бодовање појединачни спортови – резултат / кадети
IV
III
II
I
Ниво
Ниво
Ниво
Ниво

3
/
/

11

4. мјесто
5. мјесто
6.-10. мјесто
Учешће

12
11,5
10
7,50

8,5
7,5
5,5
3,5

3,5
3
2,5
1,5

/
/
/
/

/
/
/
/

Свјетско
првенство

Европско
првенство

Званична
међународна
такмичења

20
18
15

18
15
10

15
10
8

8
5
3

2,5
2
1,5

Првенство
Републике
Српске

Олимијске
игре

злато
сребро
бронза

Првенство
БиХ

Медаља

Табела 10. - Бодовање појединачни спортови – медаље

2
1,5
1

злато
сребро
бронза

9
7,5
5

7,5
5
4

4
2,5
1,5

1,3
1
0,8

Првенство
Републике
Српске

Првенство
БиХ

Званична
међународна
такмичења

Европско
првенство

Свјетско
првенство

Медаља

Табела 11. - Бодовање појединачни спортови – медаље / јуниори

1
0,8
0,5

(7) За табеле 4-11. важе додатна правила, и то:
1) у укупном збиру бодовања неолимпијским спортовима и неолимпијским
дисциплинама олимпијских спортова бодови се множе са коефицијентом 0.5,
2) ако је према прописаном систему такмичења мањи број од броја предвиђеног
условима по наведеним нивоима такмичења примјењују се услови прописани према
систему такмичења међународног спортског савеза (важи само за нивое IV и V у екипним
спортовима и нивое III и IV за појединачне спортове),
3) уколико се не испуне услови по наведеним нивоима бодови се множе са
коефицијентом 0.5,
4) приликом бодовања у обзир се узима само најбољи остварени резултат у
сениорској, јуниорској и кадетској категорији,
5) под кадетским и јуниорским узрастом подразумјева се само узрасна категорија која
је по међународним правилима одмах иза сениорске, а кадетска одмах иза јуниорске без
обзира на друге називе (млађи кадети, кадети, старији кадети, или млађи сениори, старији
јуниори, јуниори, и сл.),
6) у бодовању кадетских и јуниорских резултата узимају се само резултати остварени
у кадетској и јуниорској конкуренцији,
7) у укупном збиру бодовања у табелама 10 и 11, максималан број бодова који се
може додијелити једној спортској оранизацији је 20 бодова.
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Члан 17.
(1) Под бодовањем број такмичарских екипа у редовном систему такмичења
подразумјева бодовање категорија у спортској организацију који су у систему такмичења
матичног спортског савеза.
(2) У бодовању се гледа укупан број екипа (М+Ж), тако да број екипа може да буде
максимално осам, ако се и код мушкараца и жена учествује с једном екипом.
(3) Будући да у разним спортским гранама имамо различите подјеле узрасних
категорија, у овом бодовном критеријуму корисите се четири основне категорије, и то:
сениори, јуниори, кадети, и пионири.
(4) Бодови за критеријум број такмичарских екипа у редовном систему такмичења се
додјељују на основу табеле 12.
Табела 12. – Бодовање на основу броја такмичарских екипа у систему такмичења
Број екипа
Бодови
Екипни
Појединачни
спортови
спортови
пет и више екипа
15
7,5
четири екипе
10
5
три екипе
7
3,5
двије екипе
5
2,5
једна екипа
2
1

Члан 18.
(1) Под критеријум организација такмичења подразумјева се бодовање уколико је
спортска организација била организатор или технички организатор спортског такмичења у
складу са програмским календаром из члана 7. овог правилника.
(2)Уколико је спортска организација била организатор или технички организатор више
спортских такмичења пријављује само једно такмичење за бодовање у овом критеријуму,
а бодови се додјељују у складу са табелом 13.
Табела бр.13 – Бодовање на основу организације спортских такмичења
Спортска такмичења
Бодови
Олимпијски Неолимпијски
спортови
спортови
Међународна спортска такмичења призната од МСФ
15
7,5
15 и више земаља учесница
Међународна спортска такмичења призната од МСФ
12
6
од 8до 14 земаља учесница
Међународна спортска такмичења призната од МСФ
7
3
до 7 земаља учесница
Међународна регионална спортска такмичења која
5
2
нису призната од МСФ
Спортска такмичења на нивоу Републике Српске и
2
1
БиХ
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(3) Под организацију спортских такмичења не подразумјевају се лигашке утакмице већ
такмичења турнирског карактера као што су купови, завршнице лига, спортски митинзи и
сл, гдје учествује најмање 4 екипе.
Члан 19.
(1) Под критеријумом развијеност спорта подразумјева се развијеност спортске гране у
погледу броја клубова у матичном републичком спортском савезу, укупан број
регистрованих спортиста у матичном републичком спортском савезу који учествују у
систем такмичења и број чланица у матичној међународној спортској федерацији.
(2) За екипне спортове прописује се сљедећи бодовник:
1) број клубова у матичном републичком спортском савезу: 10 клубова = 1 бод.
2) укупан број регистрованих спортиста у матичном републичком спортском савезу
који учествују у систем такмичења: 100 спортиста = 1 бод / макс 20 бодова,
3) број чланица у матичној међународној спортској федерацији: 20 земаља = 1 бод.
(3) За појединачне спортове прописује се сљедећи бодовник:
1) број клубова у матичном републичком спортском савезу: 5 клубова = 1 бод,
2) Укупан број регистрованих спортиста у матичном републичком спортском савезу
који учествују у систему такмичења: 50 спортиста = 1 бод / макс 20 бодова.
3) Број чланица у матичној међународној спортској федерацији: 20 земаља = 1 бод.
Члан 20.
(1) 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.
(2) Суфинансирање програмских активности спортских организација лица са
инвалидитетом врши се са посебне буџетске позиције намјењене за спорт лица са
инвалидитетом.
(3) Класификација (рангирање) спортских организација из става 1. овог члана се не
врши.
Члан 21.
Суфинансирање програмских активности
инвалидитетом из основног програма односи се :

спортских

организација

лица

са

14

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.
Члан 22.
(1) За учешће у основном програму суфинансирања спортске организације из члана
19. овог правилника су дужне да своје програме и финансијске планове доставе Одјељењу
у складу са јавним позивом и програмским календаром из члана 7. овог правилника на
прописаном Обрасцу ОП-И - Основни програм спортских организација лица са
инвалидитетом - Захтјев за суфинансирање програмских активности, који се налази у
Прилогу 3. и Обрасцу ФП - О Финансијски план програмских активности основног
програма.
(2) Уз попуњен Образац ОП-И - Основни програм спортских организација лица са
инвалидитетом - Захтјев за суфинансирање програмских активности, обавезно се
достављају документа којима се доказује испуњеност услова за бодовање по основу
критеријума из члана 24. овог правилника.
(3) Уз попуњен Образац ФП-О Финансијски план програмских активности за основни
програм обавезно се доставља завршни рачун (Биланс стања и Биланс успјеха) носиоца
програма за претходну годину овјерене од Агенције.
Члан 23.
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.
Члан 24.
(1) Спортске организације лица са инвалидитетом носиоци програма ради бодовања по
основу критеријума ''Постигнути резултати у протеклој такмичарској сезони'' дужне су
доставити доказе, и то:
1) о испуњености услова прописаних нивоа такмичења за остварени најбољи резултат
који се потврђује:
1. записником са такмичења,
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2. званичним билтеном/извјештајем са такмичења, или
3. изводом са веб странице матичног спортског савеза или међународне матичне
спортске асоцијације.
2) само за појединачне спортове - о испуњености услова прописаних ниова такмичења
за освојене медаље који се потврђују документацијом из тачке 1. подтачке 1-3. овог
става.
(2) Спортске организације лица са инвалидитетом носиоци програма ради бодовања по
основу критеријума ''Организација такмичења'' дужне су доставити званични
билтен/извјештај о одржаном такмичењу или манифестацији којег су били организатори
или технички организатори, а у којем обавезно стоји:
1) назначен број земаља учесника одржаног такмичења или манифестације, и
2) потврда или извод са веб странице надлежног међународног матичног спортског
савеза којим се потврђује да је такмичење или манифестација у календару или да се
организује под окриљем наведеног савеза.
Члан 25.
Категорија спорта подразумјева бодовање категорисаних спортова у складу са
Правилником о категоризацији спортова града Бањалука и бодује се на начин како је то
приказано у табели 14.
Табела бр.14 - Бодовање на основу категоризације спортова на градском нивоу
Категорије

Бодови

Спортови I категорије
Спортови II категорије
Спортови IIIкатегорије
Спортови IV категорије
Спортови V категорије

10
8
6
4
2

Члан 26.
(1) Постигнути резултати у протеклој такмичарској сезони се бодују у складу са
програмским календаром, односно бодују се резултати остварени на такмичењима у
периоду од 1. јула протекле године до 1. јула текуће године за наредну буџетску годину.
(2) У овом критеријуму резултати спортских организација лица са инвалидитетом се
бодују одвојено у зависности јесу ли екипни или појединачни спорт.
(3) У оквиру овог критеријума, а у складу са ставом 1. овог члана, бодује се најбољи
остварени резултат.
(4) За екипне спортове прописују се нивои и услови такмичења, и то:
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1) I ниво – такмичење на нивоу Републике Српске или БиХ - Услови: резултати
остварени на такмичења на нивоу Републике Српске или БиХ се узмају у разматрање ако
је на првенству Републике Српске или БиХ наступило најмање шест екипа у категорији,
2) II ниво – званична међународна клупска такмичења под окриљем матичне
међународне спортске федерације - Услови: резултати остварени у регионалним лигама,
европским и свјетским такмичењима ако је учествовало најмање десет екипа по
категорији,
3) III ниво – званична међународна репрезентативна такмичења под окриљем матичне
међународне спортске федерације - Услови: резултати остварени на европским и свјетским
првенствима, параолимпијским играма ако је учествовало најмање 12 екипа по категорији,
4) Бодовање остварених резултата у екипним спортовима лица са инвалидитетом се
бодују на начин као је то описано у табели 15.

1. мјесто
2. мјесто
3. мјесто
4. мјесто
5. мјесто
6.-10. мјесто
Учешће
додатни бодови за
Куп

100
90
80
70
66
56
40

96
90
88
82
78
72
68
58
64
50
50
36
30
24
побједник
финалиста

60
54
48
40
34
24
16

Првенство
Републике
Српске или
БиХ

Званична
међународна
такмичења

Европско
првенство

Свјетско
првенство

Параолимијске
игре

Пласман

Табела бр.15: Бодовање – екипни спортови лица са инвалидитетом
III
II
I
Ниво
Ниво
Ниво

30
24
18
14
12
10
6
10
5

(5) За појединачне спортове прописују се нивои и услови такмичења, и то:
1) I ниво – такмичење на нивоу Републике Српске или БиХ - Услови: резултати
остварени на такмичења на нивоу Републике Српске или БиХ се узмају у разматрање ако
је на првенству Републике Српске или БиХ наступило најмање шест такмичара из најмање
шест клубова у категорији,
2) II ниво – званична међународна такмичења под окриљем матичне међународне
спортске федерације - Услови: резултати остварени на балканским првенствима, укупан
поредак на свјетским и европским куповима ако је учествовало најмање десет такмичара
по категорији,
3) III ниво – званична међународна репрезентативна такмичења под окриљем матичне
међународне спортске федерације - Услови: резултати остварени на европским и свјетским
првенствима, параолимпијским играма ако је учествовало најмање 12 такмичара по
категорији.
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(6) Бодовање остварених резултата у појединачним спортовима лица са инвалидитетом
бодује се на начин као је то описано у табелама 16 и 17.

48

45

30

15

2. мјесто

45

44

41

27

12

3. мјесто

40

39

36

24

9

4. мјесто

35

34

29

20

7

5. мјесто

33

32

25

17

6

6.-10. мјесто

28

25

18

12

5

Учешће

20

15

12

8

3

Првенство
Републике
Српске или
БиХ

Европско
првенство

50

Званична
међународна
такмичења

Свјетско
првенство

1. мјесто

Пласман

Параолимијске
игре

Табела бр.16: Бодовање појединачни спортови лица са инвалидитетом – резултат
III
II
I
Ниво
Ниво
Ниво

Свјетско
првенство

Европско
првенство

Званична
међународна
такмичења

Првенство
Републике
Српске или
БиХ

злато

20

18

15

8

2,5

сребро

18

15

10

5

2

бронза

15

10

8

3

1,5

Медаља

Параолимијске
игре

Табела бр.17: Бодовање појединачни спортови лица са инвалидитетом - медаље

(7) За табеле 15, 16 и 17 важе додатна правила, и то:
1) ако је према прописаном систему такмичења мањи број од броја предвиђеног
условима по наведеним нивоима такмичења бодови се множе са коефицијентом 0.5,
2) приликом бодовања у обзир се узима само најбољи остварени резултат,
3) у укупном збиру бодовања у табели 16, максималан број бодова који се може
додијелити једној спортској оранизацији је 20 бодова.
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Члан 27.
(1) Под критеријумом организација такмичења подразумјева се бодовање уколико је
спортска организација лица са инвалидитетом била организатор или технички организатор
спортског такмичења у складу са програмским календаром из члана 7. овог правилника.
(2) Уколико је спортска организација лица са инвалидитетом била организатор или
технички организатор више спортских такмичења пријављује само једно такмичење за
бодовање у овом критеријуму, а бодови се додјељују у складу са табелом 18.
Табела бр.18 - Бодовање на оснвоу организације спортских такмичења
Спортска такмичења
Бодови
Међународна спортска такмичења призната од МСФ
8 и више земаља учесница
Међународна спортска такмичења призната од МСФ
до 7 земаља учесница
Међународна регионална спортска такмичења која нису
призната од МСФ
Спортска такмичења на нивоу Републике Српске или БиХ

15
10
5
2

(3) Под организацијом спортских такмичења по овом критеријуму не подразумјевају се
лигашке утакмице већ такмичења турнирског карактера као што су купови, завршнице
лига, спортске манифестације и сл, гдје учествује најмање четири екипе.
2. Посебни програм
Члан 28.
(1) У посебном програму суфинансирања програмских активности и пројеката
припадајуспортске организације које имају такмичарске активности, али њихове спортске
гране нису олимпијске или параолимпијске и нису чланови Генералне асоцијације
међународних спортских федерација (Sport Accord - Union for both Olympic and nonOlympic International Sports Federations).
(2) Овом програмском моделу припадају 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, жена, лица са инвалидитетом, као и
лица с посебним потребама.
Члан 29.
(1) За учешће у посебном програму суфинансирања спортске организације из члана 19.
овог правилника дужне су да своје програме/пројекте и финансијске планове доставе
Одјељењу у складу са јавним позивом на прописаном Обрасцу ПП - Посебан програм Захтјев за суфинансирање програма/пројеката, који се налази у Прилогу 4. и Обрасцу ФП -
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П Финансијски план програмских активности посебног програма, који се налази у
Прилогу 5. овог правилника.
(2) Уз попуњен Образац ПП - Посебним програм - Захтјев за суфинансирање
програма/пројеката обавезно се доставља рјешење о упису у Регистар спортских
организација и других организација из области спорта којег води Министарство породице,
омладине и спорта Републике Српске.
(3) Уз попуњен Образац ФП-П Финансијски план програмских активности посебног
програма обавезно се доставља завршни рачун (Биланс стања и Биланс успјеха) носиоца
програма за претходну годину овјерене од Агенције.
(4) Одлуком о расписивању јавног позива дефинишу се приоритети суфинансирања
програма и пројеката посебног програма у складу са буџетом и општим интересом у
области спорта из члана 5. овог правилника.
Члан 30.
Процјена квалитета посебних програма спортских организација, врши се према
критеријумима:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

категорија спорта,
финансијски и оперативни капацитет,
значај програма/пројекта,
методологија,
одрживост програма/пројекта,
финансијски план и рационалност трошкова.
Члан 31.

Категорија спорта подразумјева бодовање категорисаних спортова у складу са
Правилником о категоризацији спортова града Бањалука и бодује се на начин како је то
приказано у табели 15.
Табела бр.15 – Бодовање по основу категоризације спортова у Граду Бањалука
Категорије

Бодови

Спортови I категорије
Спортови II категорије
Спортови IIIкатегорије
Спортови IV категорије
Спортови V категорије

5
4
3
2
1
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Члан 32.
(1) Финансијски и оперативни капацитет носиоца програма се бодује на сљедећи
начин:
1) да ли носилац програма и партнери имају довољно искуства у вођењу сличних
програма,
2) да ли носилац програма и партнери имају довољно стручности и техничког знања
за вођење предложеног програма – имајући у виду тип активности које су предвиђене
програмом,
3) да ли носилац програма и партнери имају довољне управљачке капацитете –
укључујући ангажована лица, опрему и способност за управљање предложеним
финансијским планом програма,
4) да ли носиоци програма имају довољно стабилне и довољне изворе финансирања.
(2) На основу критеријума из става 1. овог члана бодовање се врши оцјењивањем од 1
до 5, и на начин: 1 – веома лоше, 2 – лоше, 3 – одговарајуће, 4 – добро, 5 – веома добро.
(3) Максималан број додјељених бодова по овом критеријуму износи 20 бодова.
Члан 33.
(1) Значај програма/пројекта се бодује на сљедећи начин:
1) конзистентност програма са општим интересом у области спорта утврђеним у
члану 5. овог правилника,
2) да ли програм/пројекат посједује додатне квалитете, као што су: оригиналност и
инвентивност, заступање унапређења бављења спортом у свим сегментима становништва,
брига о младим спортистима, омогућавање достизања спортских резултата, омасовљење
женских спортских активности, као и дјеце и лица с инвалидитетом,
3) колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани субјекти који су везани за
програм/пројекат, односно посредници, крајњи корисници и циљне групе,
4) да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно дефинисане и добро
одмјерене и да ли им програм/пројекат прилази на прави начин.
(2) На основу критеријума из става 1. овог члана бодовање се врши оцјењивањем од 1
до 5, и на начин: 1 – веома лоше, 2 – лоше, 3 – одговарајуће, 4 – добро, 5 – веома добро.
(3) Максималан број додјељених бодова по овом критеријуму износи 20 бодова.
Члан 34.
(1) Методологија се бодује на сљедећи начин:
1) да ли су планиране активности одговарајуће, практичне и досљедне циљевима и
очекиваним резултатима,
2) колико је компактан цјелокупан план програма,

21

3) да ли је јасно дефинисан план за праћење и процјену остваривања циљева и за
процјену резултата програма,
4) да ли је учешће партнера, циљне групе и крајњих корисника и њихово ангажовање
у реализацији програма добро одмјерено.
5) Да ли је план реализације програма добро разрађен и изводљив.
6) Да ли предлог програма садржи индикаторе успјешности програма који се могу
објективно верификовати.
(2) На основу критеријума из става 1. овог члана бодовање се врши оцјењивањем од 1
до 5, и на начин: 1 – веома лоше, 2 – лоше, 3 – одговарајуће, 4 – добро, 5 – веома добро.
(3) Максималан број додјељених бодова по овом критеријуму износи 30 бодова.
Члан 35.
(1) Одрживост програма/пројекта се бодује на сљедећи начин:
1) да ли ће активности предвиђене програмом/пројектом имати конкретан утицај на
циљне групе, дугорочно унапређење рада носиоца програма/пројекта и развој спорта у
граду,
2) да ли ће програм/пројекат имати вишеструки утицај, укључујући могућност
увећавања и продужавања резултата активности као и даљег преношења позитивних
искустава.
3) да ли су очекивани резултати програма развојно, институционално и финансијски
одрживи.
(2) На основу критеријума из става 1. овог члана бодовање се врши оцјењивањем од 1
до 5, и на начин: 1 – веома лоше, 2 – лоше, 3 – одговарајуће, 4 – добро, 5 – веома добро.
(3) Максималан број додјељених бодова по овом критеријуму износи 15 бодова.
Члан 36.
(1) Финансијски план и рационалност трошкова се бодује на сљедећи начин:
1) да ли је однос између финансијског плана програма/пројекта, односно
процјењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући,
2) да ли је предложени трошак неопходан за примјену програма.
(2) На основу критеријума из става 1. овог члана бодовање се врши оцјењивањем од 1
до 5, и на начин: 1 – веома лоше, 2 – лоше, 3 – одговарајуће, 4 – добро, 5 – веома добро.
(3) Максималан број додјељених бодова по овом критеријуму износи 10 бодова.
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Члан 37.
Програми и пројекти спортских организација узимају се у разматрање приликом
додјеле средстава за суфинансирање из посебног програма уколико имају више од 45
бодова.
3. Допунски програм
Члан 38.
У допунском програму суфинансирања програма/пројеката спортских организација
учествују спортске организације катеорисаних 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.
Члан 39.
(1) За учешће у допунском програму суфинансирања спортске организације из члана
38. овог правилника дужне су да своје програме/пројекте и финансијске планове доставе
Одјељењу на прописаном Обрасцу ДП - Допунски програм - Захтјев за суфинансирање
програма/пројеката, који се налази у Прилогу 6. и Обрасцу ФП - Д Финансијски план
програмских активности допунском програма, који се налази у Прилогу 7. овог
правилника и чине саставни дио овог правилника.
(2) Уз попуњен Образац ДП - Допунски програм - Захтјев за суфинансирање
програма/пројеката обавезно се доставља:
1) рјешење о упису у Регистар спортских организације и других организација из
области спорта којег води Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске,
2) писани приједлог програма/пројекта из којег се види намјена суфинансирања
програма/пројеката у складу са чланом 38. овог правилника.
(3) Уз попуњен Обрасцу ФП-Д Финансијски план програмских активности за допунски
програм обавезно се достављају билансе носиоца програма за претходну годину овјерене
од Агенције.
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(4) Изузетно, за организацију спортских такмичења или манифестације од посебног
значаја и значаја за Град Бањалуку спортске организације своје захтјеве достављају у
складу са чланом 43. овог правилника.
Члан 40.
У оквиру допунског програма суфинансирања посебан дио чини и суфинансирање
спортских такмичења и манифестација од посебног значаја и значаја за град Бањалуку.
Члан 41.
(1) 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.
(2) Под спортска такмичења 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.
(3) Спортска манифестација је одређени, плански припремљен и спроведен, временски
ограничен спортски догађај, за који постоји јавни интерес, и на којем учествује више
спортиста.
(4) Спортске манифестације представљају манифестације турнирског карактера у
организацији спортских организација и нису су у редовном такмичарском календару
спортских савеза.
Члан 42.
(1) Спортска организација која је организатор или технички организатор међународног
спортског такмичења или манифестације под окриљем међународне спортске асоцијације
дужна је тражити сагласност града Бањалука за организацију наведеног такмичења.
(2) За добијање сагласности из става 1. овог члана спортске организације су дужне
доставити:
1) оперативни план реализације спортског такмичења или манифестације и
2) оперативни план прихода и расхода спортског такмичења или манифестације.
(3) На основу исказаних потреба за организацијом такмичења и документације из става
2. овог члана градоначелник даје сагласност за организацију међународних спортских
такмичења или манифестација које се организују под окриљем међународне спортске
асоцијације.
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Члан 43.
(1) Суфинансирање спортских такмичења и манифестација обавља се путем јавног
позива на основу критеријума вредновања из члана 44. овог правилника на прописаном
Обрасцу СМ - Захтјев за суфинансирање спортских такмичења или манифестација који се
налази у Прилогу 8, и чини саставни дио овог правилника.
(2) Уз попуњен Образац СМ - Захтјев за суфинансирање спортских такмичења или
манифестација обавезно се доставља:
1) рјешење о упису у Регистар спортских организација и других организација из
области спорта којег води Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске,
2) потврда/увјерење или други општи акти којим се потврђује да је спортска
организација организатор спортског такмичења или манифестације,
3) за организацију међународних спортских такмичења или манифестације (извод са
веб странице матичног спортског савеза или неки други званични документ) којим се
потврђује да је спортско такмичење или манифестација у календару такмичења
међународне спортске асоцијације,
4) сагласност Града Бањалука за организацију међународних спортских такмичења или
манифестација под окриљем међународне спортске асоцијације.
(3) У складу са буџетом и Одлуком о расписивању јавног позива дефинишу се укупни
износи расподјеле средстава у зависности да ли су спортска такмичења или манифестације
од посебног значаја или значаја за град Бањалуку.
Члан 44.
(1) 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:
1) критеријуми 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.
2) бодовник:
1. учесници:
- веома мали број учесника – мање од 10 земаља носи 5 бодова (кадети/киње или
јуниори/ке),
- веома мали број учесника - мање од 10 земаља носи 10 бодова (сениори/ке),
- мали број учесника - од 11 до 15 земаља носи 15 бодова (кадети/киње или
јуниори/ке),
- мали број учесника - од 11 до 15 земаља носи 20 бодова (сениори/ке),
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- умјерен број учесника –од 16 до 20 земаља носи 20 бодова (кадети/киње или
јуниори/ке),
- умјерен број учесника - од 16 до 20 земаља носи 25 бодова (сениори/ке),
- велики број учесника – више од 20 земаља носи 25 бодова (кадети/киње или
јуниори/ке)
- велики број учесника - више од 20 земаља носи 30 бодова (сениори/ке).
2. ниво такмичења:
- регионални међународни турнири, лиге или купови носе 5 бодова,
- балканска првенства носе 10 бодова,
- европски купови носе 15 бодова,
- европска првенства или свјетски купови носе 20 бодова,
- свјетска првенства или међународни турнири са спортистима са најмање три
континента 30 бодова.
3. ефекти:
- веома мали носе 1 бод,
- мали носе 5 бодова,
- значајни носе 10 бодова,
- веома значајни носе 20 бодова.
4. потреба финансијских средстава:
- веома висока потреба – више од 80 % средстава града Бањалука носи 1 бод,
- висока потреба–од 60 % до 80% средстава града Бањалука носи 5 бодова,
- умјерено висока потреба – од 40 % до 60% средстава града Бањалука носи 10 бодова,
- мала потреба– мање од 40 % средстава града Бањалука носи 20 бодова.
(2) Укупан број додијељених бодова за програме спортских такмичења или
манифестација у неолимпијским спортовима и неолимпијским дисциплинама олимпијских
спортова се умањује за 30% што чини коначан број бодова.
(3) Укупан број додијељених бодова за програме спортских организација лица с
инвалидитетом се увећава за 30% што чини коначан број бодова.
(4) 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 Годишњи програм развоја спорта 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 става 5. овог члана.
(5) 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 Годишњи програм развоја спорта.
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ГЛАВА III
КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЈЕНУ
Члан 45.
(1) Захтјеве за суфинансирање програмских активности спортских организације у
оквиру основног, посебног и допунског програма финансирања разматра Комисија за
процјену.
(2) Комисија се састоји од три члана из реда запослених у Одјељењу.
(3) Предсједника, два члана и записничара Комисије за процјену именује
градоначелник на приједлог начелника Одјељења.
(4) Административно - техничке послове за потребе Комисије за процјену, обавља
Одјељење.
Члан 46.
(1) Предсједник Комисије за процјену сазива сједнице.
(2) На захтјев начелника, предсједник Комисије за процјену подноси писане и усмене
извјештаје о раду, те по потреби информише јавност о раду Комисије.
Члан 47.
(1) Комисија за процјену ради и одлучује у временским оквирима прописаним
програмским календаром из члана 7. овог правилника и јавним позивима.
(2) У датим надлежностима прописаним овим правилником Комисија за процјену
доноси закључке и упутства.
(3) Комисија за процјену води записник о раду са сједница, који обавезно садржава:
1) датум и мјесто одржавања сједнице,
2) присуство чланова Комисије за процјену,
3) број сједнице,
4) дневни ред.
(4) Записник обавезно овјеравају сви чланови Комисије за процјену и записничар.
(5) Саставни дио записника о раду су усвојени материјали и акти којима се одлучује.
Члан 48.
(1) Задатак Комисије за процјену је да:
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1) утврђује да ли су захтјеви за суфинансирање програмских активности спортских
организација достављени у складу са овим правилником на прописаним обрасцима, у
утврђеном року и уз потребу документацију,
2) утврђује и доставља начелнику резултате и приједлоге за финансирања спортских
организација из буџета града Бањалука - Текући грантови - програмске активности
спортских организација на основу расписаних јавних позива, а у складу са основним,
посебним и допунским моделом суфинансирања програмских активности спортских
организација,
3) утврђује приједлог Годишњег програм развоја спорта којег усваја Скупштини града
Бањалука на основу мишљења за Савјета за младе и спорт Скупштине града Бањалука,
4) доставља начелнику записнике са сједница.
ГЛАВА IV
РЈЕШЕЊЕ О СУФИНАНСИРАЊУ
Члан 49.
(1) На основу увојеног Годишњег програма развоја спорта, начелник Одјељења
доноси рјешење о суфинансирању програмских активности спортских организација.
(2) Рјешење из става 1. овог члана, обавезно садржи:
1) тачан назив, адреса и овлашћено лице корисника средстава,
2) износ предвиђених средстава,
3) број жиро рачуна на који се уплаћују средства,
4) обавеза и рок подношења извјештаја (наративни и финансијски) с потребном
пратећом документацијом,
5) број буџетске позиције са које се уплаћују одобрена средства кориснику и њихова
временска динамика уплате (квартална уплата средстава).
(3) На рјешење из става 1. овог члана, може се упутити жалба градоначелнику у року
од 15 дана од дана пријема рјешења.
Члан 50.
(1) Градоначелник може ревидирати износе одобрених средстава за суфинансирање
програмских активности спортских организација из Годишњег програм развоја спорта у
случају ребаланса буџета града Бањалука у текућој години.
(2) Износ одобрених средстава исплаћује се квартално у складу са динамиком
одобрених оперативних средстава.
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ГЛАВА V
ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Члан 51.
(1) Носиоци програма обавезни су да Одјељењу, на његов захтjев, као и у року који је
предвиђен овим 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,
који се налазе у прилогу 9 и 10 овог правилника.
(2) 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.
(3) 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 конкретни трошак из финансијског плана
програма.
Члан 52.
(1) 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. овог
правилника за претходни квартални период у којем су му дозначена средства по основу
одобреног програма и финансијског плана.
(2) 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.
(3) 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) објективних разлога због којих одобрена средства нису утрошена, што се доказује
изводом да су средства на рачуну носиоца програма,
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(4) у случајевима из става 3. овог члана неопходно је обавјестити Одјељење и добити
сагласност за утрошак средстава у наредном кварталном периоду.
Члан 53.
(1) 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. овог правилника послије завршетка
програма или пројекта, у роковима који су наведени у Рјешењу о суфинансирању.
(2) 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. овог правилника.
Члан 54.
(1) Носиоци програма у завршном извјештају о реализацији програмских активности
врше и процјену постигнутих резултата са становишта постављених циљева
(самоевалуација).
(2) Уз завршни извјештај о реализацији програмских активности носиоци програма
дужни су доставити и овјерен финансијски извјештај од стране ангажованог овлашћеног
рачуновође.
(3) Одјељење може обуставити даље финансирање програма ако носилац одобреног
програма не достави извјештај у року предвиђеним рјешењем и овим правилником.
(4) Носилац програма који не достави извјештаје о намјенском утрошку средстава у
прописаним роковима и на прописаним обрасцима из члана 51. овог правилника неће се
финансирати у наредној буџетској години.
ГЛАВА VI
КОНТРОЛА НАМЈЕНСКОГ УТРОШКА СРЕДСТВА
Члан 55.
Носилац програма води све потребне евиденције које омогућавају овлашћеним лицима
града Бањалука спровођење контроле реализовања програма и намјенског утрошка
средстава.
Члан 56.
Носилац програма 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.
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Члан 57.
Носилац програма је у обавези 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.
Члан 58.
Носилац програма је у обавези да омогући овлашћеним лицима града Бањалука увид у
податке које воде трећа лица, а у вези су са коришћењем одобрених средстава и
реализацијом програма.
Члан 59.
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.
Члан 60.
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) да су настали након потписивања одобравања и издавања рјешења о
суфинансирању
програма,
4) да су регистровани кроз одговарајућу књиговодствену документацију,
5) да се могу поткрепити оригиналном документацијом са јасно наведеним датумом и
износом и да се слажу са максималним вредностима одобрених трошкова у финансијском
плану програма.
Члан 61.
(1) Измјене намјене одобрених средстава за реализацију програма, могу се извршити
ако се:
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.
(2) У случајевима из става 1. овог члана, носилац програма може да током реализације
програма изврши измјену финансијског плана програма и да о томе обавјести Одјељење.
(3) 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 када су у питању програми који се
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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.
Члан 62.
(1) 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 дјелова 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.
(2) У другим случајевима очигледно не може да реализује програм/пројекат у битном
дјелу како је планирано.
(3) 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.
ГЛАВА VII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 63.
Градоначелник на приједлог начелника Одјељења, у року од 30 дана од дана ступања
на снагу овог правилника, именује Комисију за процјену из члана 45. овог правилника.
Члан 64.
Наведени обрасци и прилози су саставни дио овог правилника.
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Члан 65.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о критеријумима,
условима и начину стицања статуса спортских манифестација од интереса за град
Бањалуку („Службени гласник Града Бања Лука“, број 8/16).
Члан 66.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Града Бања Лука".
Број:12-Г-4628/17
Дана: 5.12. 2017. године
ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт
НАЧЕЛНИК
Мр Драган Бањац
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