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ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА БАЊАЛУКА 

СА ПРИОРИТЕТНИМ ОБЛАСТИМА ФИНАНСИРАЊА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

1.  УВОД 

 

"Европска повеља о спорту" (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, a 

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 младим могућност да се користе програмима физичког васпитања 

како би развили своје темељне спортске способности;  

2) гарантујући сваком 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 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) Подршку укључивању у спорт и његову 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 дефинисан 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 бављење 

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

2) изградњу, 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 набавку 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, 

општинских, градских и регионалних школских и универзитетских спортских 

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) едукацију, 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, анализу и дистрибуцију релевантних информација 

за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији града, 

истраживачко-развојни пројекте 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 града или је град корисник истих, 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; 

2) обезбјеђује и усмјерава реализацију школских и студентских спортских такмичења; 
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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 ГРАНТ - 

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 

чланицама 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 2020. годину расписан 

је 1. јуна 2019. године, а затворен је 1. јула 2019. године. На овај јавни позив пријавило се 68 

спортских организација од којих једна пријава није била потпуна, три пријаве немају право 

пријављивања на Основни програм и 6 пријава нису имале минималне бодове по категорији 

спорта за учешће у класификацији (1. категорија спорта - минимално 60 бодова; 2. категорија 

спорта – минимално 50 бодова; 3. категорија спорта – минимално 40 бодова и  4. категорија 

спорта - минимално 30 бодова).  

На основу наведеног, у суфинансирању програмских активности по Основном програму 

учествује 58 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 и 1. октобра 2019. 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. 

 

2.1.3. Бодовна расподјела средстава - (БС) по категоријама 

 

Планирана средства за расподјелу износе: 980.000 КМ и 74.409 КМ варијабилни дио. 

Предвиђени основни дио се прво расподјељује на три 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: 

 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.  

 Kоефицијенти за категорије спорта су: 

 Категорија К1К= 5,3 

 Категорија К2К=1,8 

 Категорија К3К=1,2 

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

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

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

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

16.494,43  + 3.254,67 + 286,77 = 20.035,867 ЗФБ 

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

финансијског бода (ВФБ) 980.000 КМ : 20.035,867 = 48,912283 КМ (ВФБ). Множењем 

броја финансијских бодова категорије (ФБ1, ФБ2, ФБ3) са вриједношћу финансијског 

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

(ФБ1) - 16494,43 x (ВФБ) 48,912283  =  806.780 КМ (БИ1) 

(ФБ2) – 3.254,67 x (ВФБ) 48,912283  =   159.193 КМ (БИ2) 

(ФБ3) - 286,77 x (ВФБ) 48,912283   _ =    14.027 КМ (БИ3) 

                                                      Укупно:      980.000 КМ  
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Табела 1. - Одређивање буџетског износа по категорији спорта 

КАТЕГОРИЈА 

СПОРТА 
 ЗБК  КК ФБ ВФБ 

БУЏЕТСКИ ИЗНОС 

ЗА КАТЕГОРИЈУ 

(БИ 2020) 

1. КАТЕГОРИЈА 3140,60 5.3 16,494.43 48.91228347 806,780 

2. КАТЕГОРИЈА 1760,23 1.8 3,254.67 48.91228347 159,193 

3. КАТЕГОРИЈА 229,60 1.2 286.77 48.91228347 14,027 

  5130.43 ЗФБ 20035.867 ЗБИ 980.000 

      
980.000  (БС) / 20035,867 (ЗФБ) = 48,9128347 (ВФБ) 

 

 

2.1.3.1. Расподјела  средстава за спортове 1. категорије (БИ1) по спортовима унутар 

категорије - буџетски износ (БИ1) износи 806.780 КМ 

 

 Унутар спортова 1. категорије сабирају се бодови свих клубова који су испунили услове 

за финансирање у оквиру једног спорта. Тиме се добије збир бодова спортова (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 такмичења (КТ) и коефицијентом расурса (КР), 

односно, коришћење градских ресурса, имовине, објеката, опреме и сл, Коефицијент 

такмичења (КТ) одређује се на основу учешћа броја спортских организација на 

међународним такмичењима, регионалним такмичењима, такмичењнима на нивоу БиХ 

или такмичењима на нивоу Републике Српске и нижих ниова организовања, као и 

учесника несениорског такмичења, а креће се у распону: 

 КТ1 = 0,7 – 0,9 за спортове који нема учеснике међународних ни регионалних 

такмичења са већим бројем учесника такмичења нижих нивоа организовања; 

 КТ2 = 0,9 – 1,0 за спортове који има учеснике међународних или регионалних 

такмичења, такмичења на нивоу БиХ и Републике Српске са највише три учесника 

такмичења нижих нивоа организовања; 

 КТ3 = 1,0 – 1,2 за спортове који има учеснике међународних или регионалних 

такмичења, такмичења на нивоу БиХ и Републике Српске; 

 КТ4 = 1,2 – 1,3 за спортове који има учеснике међународних или регионалних 

такмичења, такмичења на нивоу БиХ. 

 Коефицијент ресурса (КР) се одређује на основу учесталости, трајања, коштања, 

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

 КР1 за спортове који користе базене  0,6 

 КР2 за спортове који користе дворане, сале, стадионе,  

куглане, градске просторије у власништву Града  

(у већем или средњем капацитету)  0,7-0,8 

 КР3 за спортове који користе дворане, сале, стадионе,  

куглане, градске просторије у власништву Града  

(у мањем капацитету)  0,9 

 КР4 за спортове који користе дворане, сале, стадионе,  
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куглане, градске просторије и сл, 1 

 КР5 за спортове који користе улице, ријеке  

или не користе ништа од наведеног 1,1 

 

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

ФБп). Сабирањем финансијског бода спорта (ФБспорта) добиће се укупан број ФБспорта, 

односно збир финансијског бода (ЗФБ). Дијељењем буџетског износа за категорију (БИ1) са 

збиром финансијског бода (ЗФБ) добија се вриједност појединачног финансијског бода 

спортова (ВФБс), а затим множењем броја финансијског бода спорта (ФБспорта) са 

вриједности појединачног финансијског бода спортова (ВФБс) добија се буџетски износ 

намјењен за одређени спорт (БИф, Бик, БИр, Био, БИа, БИп) 

 

 
Табела 2. - Буџетски износ за спортове 1. категорије 

СПОРТ ЗБспорта 
 ЕС/ 

ИС 
КТ КР ФБспорта ВФБс 

БУЏЕТСКИ  

ИЗНОС ЗА 

СПОРТОВЕ 

2020.г 

ФУДБАЛ 1252 1.7 0.7 1 1594.1716 211.436446 337,066 

КОШАРКА 654 1.7 1 0.6 667.08 211.436446 141,045 

РУКОМЕТ 394 1.7 1.2 0.7 522.444 211.436446 110,464+74.409вд 

ОДБОЈКА 307 1.7 1.3 0.9 610.623 211.436446 129,108 

АТЛЕТИКА 232.5 1 1.1 0.8 204.6 211.436446 43,260 

ПЛИВАЊЕ 301.1 1 1.2 0.6 216.792 211.436446 45,838 

         

ЗФБ 

3815.7106   
806,780 

              
                                                                806.780 (БИ1) / 3815,7106 (ЗФБ) = 211,436446 (ВФБс) 

  

 

2.1.3.2.  Расподјела буџетског износа за фудбал (БИф) по клубовима 

 

Буџетски износ за фудбал (БИфудбал) износи 337.066 КМ 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 Републике Српске,  4,20 

 Друга лига Републике Српске   1,90 

 Трећа лига Републике Српске 1,80 

 Четврта лига Републике Српске  1,20 

 Премијер лига БиХ (жене)            3,00 

 Прва лига Републике Српске (жене) 2,00 

 Прва лига Републике Српске (мали фудбал) 0,55 

 Друга лига Републике Српске (мали фудбал) 0,33 
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 У наставку, коефицијент такмичарског ранга (КТР) 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: 

 Премијер лига БиХ (мушкарци)       2,00  

 Прва лига Републике Српске,  1,50 

 Друга лига Републике Српске   1,40 

 Трећа лига Републике Српске 1,25 

 Четврта лига Републике Српске  1,20 

 Премијер лига БиХ (жене)            2,00 

 Прва лига Републике Српске (жене) 1,60 

 Прва лига Републике Српске (мали фудбал) 1,20 

 Друга лига Републике Српске (мали фудбал) 1,10 

 

Овиме се добија број финансијских бодова клуба (ФБК). Сабирањем финансијских бодова 

клуба (ФБК) се добија укупан збир финансијских бодова клубова (ЗФБК) са којим се дијели 

буџетски износ за фудбал (БИфудбала) и добија вриједност појединачног финансијског бода 

клуба (ВФБК). Множењем броја финансијских бодова клуба (ФБК) са вриједности 

појединачног финансијског бода клуба (ВФБК) имамо буџетски износ клуба (БИК)  

намјењен за фудбалски клуб.  
 

Табела 3. - Буџетски износ за фудбал 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ БК КТР КФП ФБК  ВФБК 

БУЏЕТСКИ 

ИЗНОС 

КЛУБА (БИК) 

2020 

БОРАЦ (ПФС БЛ) 130 10 2.0 2664 60.6996515 161.694 

КРУПА 103 4.2 1.5 678.4715061 60.6996515 41.183 

ЖЕЉЕЗНИЧАР СТ 118 4.2 1.5 710.5938408 60.6996515 43.133 

ЛАУШ 82 1.8 1.25 184.5 60.6996515 11.199 

КРАЈИНА 79 1.8 1.25 177.75 60.6996515 10.789 

СЛОГА-НЕКТАР 72 1.8 1.25 161.7408 60.6996515 9.818 

МЛАДОСТ 75 1.2 1.2 107.91 60.6996515 6.550 

ПОЛЕТ-КРАЈИШНИК 77 1.2 1.2 109.956 60.6996515 6.674 

РЕКРЕАТИВО 67 1.2 1.2 98.8116 60.6996515 5.998 

ОМЛАДИНАЦ 82 1.2 1.2 117.9816 60.6996515 7.161 

ВРБАС 82 1.2 1.2 115.5216 60.6996515 7.012 

НАПРИЈЕД (Удруж. ветера.) 85 1.2 1.2 121.278 60.6996515 7.362 

ЖФК БАЊА ЛУКА 78 2 1.6 257.2752 60.6996515 15.617 

КМФ СОКРАТЕС (ПФС БЛ) 67 0.33 1.1 24.05568 60.6996515 1.460 

КМФ СТАРЧЕВИЦА 65 0.33 1.1 23.3376 60.6996515 1.417 

   ЗФБК 5553.013427  337.066 
                                                                     337.066 (БИф) /  5553,013427 (ЗФБК)  =   60,6996515 (ВФБК) 
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2.1.3.3.  Расподјела буџетског износа за кошарку (БИк) по клубовима 

 

Буџетски изно за кошарку (БИкошарка) износи 141.045 КМ 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: 

 Међународна или регионална  такмичења (м/ж)            5 

 Премијер лига БиХ (м/ж) 4,5 

 Прва лига Републике Српске (м) 3,5 

 Друга лига (м) 2 

 Прва лига Републике Српске (ж) 2 

 Друга лига Републике Српске – ПКО (ж) 1,5 

 Несениорски клуб (м) 1,5 

 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: 

 Међународна или регионална  такмичења (м/ж)            1,6 

 Премијер лига БиХ (м/ж) 1,6 

 Прва лига Републике Српске (м) 1,5 

 Друга лига (м) 1,3 

 Прва лига Републике Српске (ж) 1,3 

 Друга лига Републике Српске – ПКО (ж) 1,25 

 Несениорски клуб (м) 1,25 

 

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

клуба (ФБК) добија се збир финансијских бодова клубова (ЗФБК) са којим се дијели 

буџетски износ за кошарку (БИкошарке) и добија вриједност појединачног финансијског 

бода клуба (ВФБК). Множењем броја финансијских бодова клуба (ФБК) са вриједности 

појединачног финансијског бода клуба (ВФБК) добије се буџетски износ клуба (БИК) 

намијењен за кошаркашки клуб.  
 

Табела 4. - Буџетски износ за кошарку 

КОШАРКАШКИ КЛУБ БК КТР КФП ФБК ВФБК 

БУЏЕТСКИ 

ИЗНОС 

КЛУБА (БИК) 

2020.г 

ОРЛОВИ 153 5 1.6 1242.36 50.4362397 62.660 

МЛАДИ КРАЈИШНИК (КСГ 

БЛ) 
105 4.5 1.6 767.34 50.4362397 38.702 

РУКИ 75 1.5 1.25 140.7375 50.4362397 7.098 

БОРАЦ 92 3.5 1.5 471.73 50.4362397 23.792 

ФЕНИКС 67 2 1.3 174.334 50.4362397 8.793 

   ЗФБК 2796.5015  141.045 КМ 
                                                                        141.045 (БИк) / 2796,5015 (ЗФБК)  =   50.4362397 (ВФБК) 
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2.1.3.4.  Расподјела буџетског износа за рукомет (БИр) по клубовима 

 

Буџетски износ за рукомет (БИрукомет) износи 110.464 КМ 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 и наступи на међ. такмичењима (м)  5 

 Премијер лига БиХ (ж) 4,5 

 Прва лига Републике Српске (м)  2 

 Прва лига Републике Српксе (ж) 1,5 

 Друга лига Републике Српске (м/ж) 0,5 

 

 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: 

 Премијер лига БиХ и наступи на међ. такмичењима (м)  1,8 

 Премијер лига БиХ (ж) 1,6 

 Прва лига Републике Српске (м)  1,4 

 Прва лига Републике Српксе (ж) 1 

 Друга лига Републике Српске (м/ж) 1 

 

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

клуба (ФБК) добија се укупан збир финансијских бодова клубова (ЗФБК) са којим се дијели 

буџетски износ за рукомет (БИрукомета) и добија вриједност појединачног финансијског 

бода клуба (ВФБК). Множењем броја финансијских бодова клуба (ФБК) са вриједности 

појединачног финансијског бода клуба (вриједност једног финансијског бода клуба (ВФБК)) 

добија се буџетски износ клуба (БИК) намјењен за рукометни клуб. 

 
Табела 5. - Буџетски износ за рукомет 

РУКОМЕТНИ 

КЛУБ 
БК КТР КФП ФБК ВФБК 

БУЏЕТСКИ 

ИЗНОС 

КЛУБА 

(БИК) 2020 

КЕЕП* 

БОРАЦ 151 5 1.8 1321.25 46.9308759 62.007 
х2.2 

136.416 

ЖРК БОРАЦ 96 4.5 1.6 662.17488 46.9308759 31.076  

МЛАДОСТ 79 2 1.4 225.9677327 46.9308759 10.605  

ОМЛАДИНАЦ 68 1.5 1.4 144.3606 46.9308759 6.775  

   ЗФБК 2353.753213  110.464 184.873 

      110.464 (БИр) / 2353,753213 (ЗФБК)  =   46,9308759 (ВФБК) 

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 између БИК помноженог са КЕЕП и 
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основног БИК не исплаћује се из основног дијела буџетског износа (БИр), већ из варијабилног 

дијела 62.007 КМ x 2,20 = 136.416 КМ - БИК РК Борац. 

136.416 КМ – 62.007 КМ =  64.729 КМ Разлика која се РК Борац исплаћује из варијабилног 

дијела. 

 

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

 

Буџетски износ за одбојку (БИодбојка) износи 129.108 КМ 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:  

 Међународна или регионална такмичења  6 

 Премијер лига БиХ (м/ж) 5 

 Прва лига Републике Српске (м/ж) 2 

 Друга лига Републике Српске (м/ж) 0,5 

 

 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: 

 Међународна или регионална такмичења  1,8 

 Премијер лига БиХ (м/ж) 1,5 

 Прва лига Републике Српске (м/ж) 1,2 

 Друга лига Републике Српске (м/ж) 1 

 

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

клуба (ФБК) добија се укупан збир финансијског бода клуба (ЗФБК) са којим дијелимо 

буџетски иззнос за одбојку (БИодбојке) и добија вриједност појединачног финансијског бода 

клуба (ВФБК). Множењем финансијског бода клуба (ФБК) са вриједности појединачног 

финансијског бода клуба (ВФБК) добија се буџетски износ клуба (БИК) намјењен за 

одбојкашки клуб.  

 
Табела 6. - Буџетски износ за одбојку 

ОДБОЈКАШКИ 

КЛУБ 
БК КТР КФП ФБК ВФБК 

БУЏЕТСКИ 

ИЗНОС 

КЛУБА (БИК) 

2020 

БАЊАЛУКА 

ВОЛЕЈ 
112 6 1,8 1223,7 47,4903958                58.115  

БОРАЦ 98 5 1,5 739,9 47,4903958                35.138  

ИНОВА 100 5 1,5 755 47,4903958                35.855  

   ЗФБК 2718,61              129.108  

                                                                                                                             
                    129.108 (БИо) / 2718,61 (ЗФБК)  =   47,4903958 (ВФБК) 
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2.1.3.6. Расподјела буџетског износа за атлетику (БИа) по клубовима 

 

Буџетски износ за атлетику (БИатлетика) износи 43.260 КМ 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, нивоа такмичења и сл, и креће се у распону: 

 Међународна и такмичења на нивоу БиХ  1,7 

 Такмичења на нивоу Републике Српске 1,4 

 

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

клуба (ФБК) добија се збир финансијских бодова клубова (ЗФБК) са којим се дијели буџетски 

износ за атлетику (БИатлетике) и добија вриједност појединачног финансијског бода клуба 

(ВФБК). Множењем броја финансијских бодаова клуба (ФБК) са вриједности појединачног 

финансијског бода клуба (ВФБК) добије се буџетски износ клуба (БИК) намјењен за 

атлетски клуб. 
 

Табела 7. Буџетски износ за атлетику 

АТЛЕТСКИ 

КЛУБ 
БК КФП ФБК ВФБК 

БУЏЕТСКИ ИЗНОС КЛУБА 

(БИК) 2020 

БАЊА ЛУКА 106,0 1,7 180,2 109,4494624            19.723  

БОРАЦ 126,5 1,7 215,05 109,4494624            23.537  

          ЗФБК   395,25                                              43.260                         
         43.260 (БИа) / 395,25 (ЗФБК)  =   109.4494624 (ВФБК) 

 

 

 

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

 

Буџетски износ за пливање (БИпливање) износи 45.838 КМ 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, нивоа такмичења и сл, и креће се у распону: 

 Званична међународна такмичења      1,9 

 Такмичења на нивоу БиХ и Републике Српкске 1,2 

 

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

клуба (ФБК) добија се збир финансијских бодова клубова (ЗФБК) са којим се дијели 

буџетски износ за пливање (БИпливања) и добија вриједност појединачног финансијског 

бода клуба (ВФБК). Множењем броја финансијских бодова клуба (ФБК) са вриједности 

појединачног финансијског бода клуба (ВФБК) добије се буџетски износ клуба (БИК) 

намјењен за пливачки клуб. 
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Табела 8. - Буџетски износ за пливање 

ПЛИВАЧКИ 

КЛУБ 

 

БК КФП ФБК ВФБК 
БУЏЕТСКИ ИЗНОС 

КЛУБА (БИК 2020) 

МЛАДОСТ  80,1 1,2 95,1588 89,34014436 8.502 

ОЛИМП  113,5 1,9 214,6285 89,34014436 19.175 

22. АПРИЛ  107,5 1,9 203,2825 89,34014436 18.161 

 
 

 ЗФБК 513,0698  45.838 

                    45.838 (БИп) / 513,0698 (ЗФБК)  =   89,34014436 (ВФБК) 

 

 

 

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

 

Буџетски износ за спортове 2. категорије (БИ2) износи 159.193 КМ 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 = 2,2 

 ИС = 1,0 

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

износи: 

 За сениорске и клубове првог ранга   1 

 За несениорске или осталих рангова 0,6-0,8      

 У наставку, коефицијент ранга и старосног узраста (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 за спортове који користе базене  0,7 

 КР2 за спортове који користе дворане, сале, стадионе,  

куглане, градске просторије у власништву Града  

(у већем или средњем капацитету)  0,8 

 КР3 за спортове који користе дворане, сале, стадионе,  

куглане, градске просторије у власништву Града  

(у мањем капацитету)  0,9 

 КР4 за спортове који користе дворане, сале, стадионе,  

куглане, градске просторије и сл, 1 

 КР5 за спортове који користе улице, ријеке  

или не користе ништа од наведеног 1,1 

 

 Сљедећи коефицијент са којим се множи бодови клуба (БК) је коефицијент сложености 

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

такмичења, обима, броја активних дана и сл, у распону 

 КТ1 за спортове са мањом сложености 1,1 

 КТ2 за спортове са умјереном сложености 1,2 

 КТ3 за спортове са високм сложеношћу 1,3 

 КТ4 за спортове са веома високом сложеношћу календара  1,4 
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 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: 

 КФП1 за спортове са мањом комплексношћу 1,1-1,2 

 КФП2 за спортове са умјереном комплексношћу 1,3-1,4 

 КФП3 за спортове са високом комплексношћу  1,5-1,6 

 КФП4 за спортове са веома високом комплексношћу финансијског плана  1,7-1,9 

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

клуба (ФБК) добија се збир финансијских бодова клубова (ЗФБК) са којим се дијели 

буџетски износ за 2. категорију спортова (БИ2) и добија вриједност појединачног 

финансијског бода клуба (ВФБК). Множењем броја финансијских бодова клуба (ФБК) са 

вриједности појединачног финансијског бода клуба (ВФБК) добија се буџетски износ клуба 

(БИК) намијењен за спортску организацију - клуб. 

 
Табела 9. - Буџетски износ за спортове 2. категорије 

 КЛУБ БК 
ЕС/ 
ИС 

КРС КР КТ КФП ФБК ВФБК БИК 2020 

СГУ СПАРТАК 60,3 1 1 1 1,4 1,9 156,0513529 51,07211529 7.970 

ВК БАЊА ЛУКА 85,5 2,2 1 0,7 1,4 1,8 304,9217791 51,07211529 15.573 

ЏК ЗВИЈЕЗДА 96,1 1 1 0,9 1,3 1,9 208,8023802 51,07211529 10.664 

ЏК РАДЕ ЛИЧНА 69 1 1 0,9 1,3 1,7 135,777096 51,07211529 6.934 

ЏК БАЊА ЛУКА 87,75 1 1 0,9 1,3 1,9 196,5848771 51,07211529 10.040 

ККК ВРБАС 103,5 1 1 1,1 1,4 1,9 310,65111 51,07211529 15.866 

ОСТК СПИН 60,95 1 0,8 0,8 1,2 1,4 67,26814526 51,07211529 3.436 

СТК БАЊА 

ЛУКА 
76,3 1 1 0,9 1,2 1,8 142,6534817 51,07211529 7.286 

СТК БОРАЦ 55 1 1 0,8 1,2 1,5 75,042924 51,07211529 3.833 

ШШ СКАКАЧ 88,8 1 0,6 1 1,2 1,6 103,0648 51,07211529 5.264 

ТК ЕЛИТ 51,5 1 1 0,8 1,3 1,5 75,7726710 51,07211529 3.870 

ТК БОРАЦ 65,5 1 1 0,8 1,3 1,5 96,371067 51,07211529 4.922 

ТК МЛАДОСТ 80 1 1 0,8 1,3 1,6 134,7783278 51,07211529 6.883 

БицК БСК 81,9 1 1 1,1 1,1 1,2 118,9188 51,07211529 6.073 

БицК САМИТ 91,23 1 1 1,1 1,1 1,2 133,6802313 51,07211529 6.827 

БК СВЕТИ 

ГЕОРГИЈЕ 2015 
50 1 1 0,8 1,1 1,2 52,844000 51,07211529 2.699 

БК СЛАВИЈА 73,95 1 1 0,7 1,3 1,5 115,7399695 51,07211529 5.911 

КАРАТЕ 

КЛУБОВИ* 
483 1 1 0,8 1,3 1,6 688,1029313 51,07211529 35.143 

ЗФБК 3117,0259761  159.193 

                                                                     159.193 (БИ2) / 3117.0259761 (ЗФБК)  =  51.07211529  (ВФБК)   

 

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

немогућности уврштавања резултата у заједничко бодовање, свим карате клубовима су 
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збројени бодови и дојени су заједнички буџетски износи клубова БИК (35.143 КМ) који се 

дијеле на сљедећи начин: 

 

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

основу учешћа на званичним међународним такмичењима, дугогодишње успјешности 

континуитета такмичења, пласмана и остварених резултата на међународним 

такмичењима, сложености финаниског плана и сл, и креће се у распону: 

 за клубове са мањом успјешности  1,5-2 

 за клубове са умјереном успјешности  2,1-2,5 

 за успјешне клубове 2,6-3,9 

 за веома успјешне клубове  4-5 

 

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

клуба (ФБК) добија се збир финансијских бодова клубова (ЗФБК) са којим се дијели БИК 

(35.143,19КМ) како би се добила вриједност појединачног финансијског бода клуба ВФБК. 

Множењем броја финансијских бодова клуба (ФБК) са вриједности појединачног 

финансијског бода клуба (ВФБК) добије се буџетски износ клуба (БИК) намијењен за карате 

клуб. 

 
Табела 10. - Буџетски износ за карате 

КАРАТЕ КЛУБ  (БК) (КУ) КПТД ФБК ВФБК  БИК 2020 

ЕНЕРГИЈА 103 5 / 515 22,28108955 11.475 

СИНЂЕЛИЋ 100,15 5 / 495,843 22,28108955 11.048 

ШОТОКАН 61,5 1,8 0,9 102,342 22,28108955 2.280 

БАЊА ЛУКА 63 1,7 / 110,187 22,28108955 2.455 

ЦАСТРА 73,7 2,3 / 169,51 22,28108955 3.777 

БУШИДО 73,75 2,5 / 184,375 22,28108955 4.108 

   ЗФБК     1577,26  
 35.143 

                                                    35.143 (Групни БИКк) / 1577,26 (ЗФБК)  = 22,28108955 (ВФБК)  

 

*КПТД , коефицијент који се обрачунава КК Шотокан због плаћања закупа дворане у ОШ 

„Георги Стојков Раковски“ од стране Града у складу са Закључком Скупштине града Бања 

Лука о прихватању Информације о коришћењу простора додјељеног Школи карате 

„Шотокан“ („Службени гласник Града Бања Лука“ број: 17/07). 

 

 

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

 

Буџетски износ за спортове 3. категорије БИ3 износи 14.027 КМ и распоређује се на спортске 

организације - 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 коришћења наведених ресурса и у зависности од тога, креће се у распону:  
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 КР1 за спортове који користе базене  0,7 

 КР2 за спортове који користе дворане, сале, стадионе,  

куглане, градске просторије у власништву Града  

(у већем или средњем капацитету)  0,8 

 КР3 за спортове који користе дворане, сале, стадионе,  

куглане, градске просторије у власништву Града  

(у мањем капацитету)  0,9 

 КР4 за спортове који користе дворане, сале, стадионе,  

куглане, градске просторије и сл, 1 

 КР5 за спортове који користе улице, ријеке  

или не користе ништа од наведеног 1,1 

 

 Сљедећи коефицијент са којим множимо бодове клуба (БК) је коефицијент сложености 

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

такмичења, обима, броја активних дана и сл, у распону: 

 

 КТ1 за спортове са мањом сложености 1,0-1,1 

 КТ2 за спортове са умјереном сложености 1,2 

 КТ3 за спортове са високм сложеношћу 1,3 

 КТ4 за спортове са веома виском сложеношћу календара  1,4-1,5 

 

 У наставку, коефицијент календара такмичења (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: 

 

 КФП1 за спортове са мањом комплексношћу 1,1-1,2 

 КФП2 за спортове са умјереном комплексношћу 1,3-1,4 

 КФП3 за спортове са високом комплексношћу 1,5-1,6 

 КФП4 за спортове са веома високом комплексношћу финансијског плана  1,7-1,9 

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

клуба (ФБК) добија се збир финансијских бодова клубова (ЗФБК) са којим се дијели 

буџетски износ за 3. категорију спортова (БИ3) и добија вриједност појединачног 

финансијског бода клуба (ВФБК). Множењем броја финансијских бодова клуба (ФБК) са 

вриједности појединачног финансијског бода клуба (ВФБК) добије се буџетски износ клуба 

(БИК) намијењен за спортску организацију - клуб.  
 

Табела 11. - Буџетски износ за спортове 3. категорије 

КЛУБ БК КР КТ КФП ФБК ВФБК БИК 2020 

ЏЏК МИНОТАУР 50,25 0,9 1,1 1,1 47,24027 50,86829352 2.403 

КК БОРАЦ 45,65 0,8 1,5 1,9 117,007 50,86829352 5.952 

КК РЕВИТА 43,5 0,8 1,5 1,9 111,4962 50,86829352 5.672 

    ЗФБК 275,7435  14.027 

                                                                                 14.027 (БИ3) / 275,7435 (ЗФБК)  =  50.86829352 (ВФБК) 
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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 каратеа, 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 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 бављење 

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. 

 

Јавни позив учешће у Посебном програму суфинансирања програма/пројеката спортских 

организација у оквиру Програма развоја спорта Града Бањалука са приоритетним областима 

финансирања за 2020. годину расписан је 1. јуна 2019. године, а затворен је 1. јула 2019. 

године. На овај позив пријавило се 49 спортски организација, као и Факултет физичког 

васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и Факултет спортских наука Паневропског 

универзитета „Апеирон“ Бања Лука, од тога четири пријаве спортских организација нису 

биле комплетне, једна пријава није била у вези са спортом и шест пријава нису имале 

минималан број бодова (46 бодова).  

Начин бодовања пројеката по Посебном програму вршио се на начин да сваки члан комисије 

самостално бодује пројекте, гдје се на крају бодови сабирају и дијеле на три.  

 

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, 
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5) одрживост програма/пројекта, 

6)  финансијски план и рационалност трошкова. 

 

2.2.2. Бодовна расподјела средстава по Посебном програму - (БС)  

 

Планирана средства за расподјелу износе: 90.000 КМ.  

На основу бодовника из чл. 31-35 Правилника, подносиоцима пријава се додјељују бодови, а 

расподјела се врши на сљедећи начин: 

 Број бодова (ББ) се множи са коефицијентом финансијског плана (КФП) и коефицијента 

коришћење ресурса (КР) и на тај начин се добије појединачни финансијски бод пројекта 

(ФБП): 

 КФП1 за спортове са мањом комплексношћу 0,5-0,7 

 КФП2 за спортове са умјереном комплексношћу 0,8-1 

 КФП3 за спортове са високом комплексношћу 1,1-1,3 

 КФП4 за спортове са веома високом комплексношћу финансијског плана  1,4-1,5 

 КР1 за спортове који користе дворане, сале, школе, базене, стадионе,  

куглане, ријеке, градске просторије у власништву Града  

 (у већем или средњем капацитету)  0,5-0,9 

 КР3 за спортове који користе дворане, сале, школе, базене, стадионе,  

куглане, паркове, ријеке, градске просторије у власништву Града  

                     (у мањем капацитету)  1-1,1 

 КР4 за спортове који користе друге облике спортских објеката   

и терена или не користе ништа од наведеног 1,2-1,4 

 

Добијени појединачни финансијски бод пројекта (ФБП) свих пројеката се сабирају и добија 

се збирни финансијски бод пројекта (ЗФБП) који се дијели са укупним одобреним буџетским 

средствима за суфининсирање пројеката/програма из Посебног програма (БС) - 90.000 КМ. 

На тај начин добијамо вриједност појединачног финансијског бода (ВФБ) који се множи са 

појединачним финансијским бодом пројекта (ФБП) гдје се добије производ износа средстава 

сваког пројекта/програма појединачно. 

 
Табела 12. - Буџетски износ за Посебни програм суфинанисрања у 2020. години 

НАЗИВ 

ПОДНОСИОЦА 

ПРИЈАВЕ 

НАЗИВ ПРОГРАМА / 

ПРОЈЕКТА 
ББ КФП КР ФБП ВФБ 

БИП 

2020 

Стрељачки клуб 

"Козара" 
Школа стрељаштва 62.5 0.9 1.1 64.69375 48.27365669 3.123 

Школа рукомета 

"БЛ" 

Школска лига у 

рукомету 
75 1.0 0.8 65.2526625 48.27365669 3.150 

Кошаркашки савез 

Града Бања лука 

Лига основних школа за 

7. и ниже разреде 
46 0.7 0.7 22.2502 48.27365669 1.074 

Ваздуплоховни клуб 

"Skajdive" 

Велика падобранска 

звијезда 2019 
53 1 1.1 58.3 48.27365669 2.814 



 20 

Ватерполо клуб 

"Борац" 
Х2О Поло 49 1.4 0.8 60.279849 48.27365669 2.910 

Ронилачки клуб 

"Делфин" 
Програмске активности  47.5 0.6 1.1 35.4207975 48.27365669 1.710 

Џудо клуб "Реи" Џудо мотивација 48 1 0.9 45.552 48.27365669 2.199 

Рафтинг клуб 

"Дајак клуб" 
Програмске активности 46 1.3 1.3 81.24060037 48.27365669 3.922 

Бриџ клуб "Бања 

Лука" 

Бриџ у средњим 

школама 
55 0.5 0.9 27.027 48.27365669 1.305 

Факултет физичког 

васпитања и спорта 

Тестирање моторичких 

способности дјеце 11-

15г 

72.5 1.1 1.2 97.53425 48.27365669 4.708 

Пливачки клуб 

"Врбас"  

Синхро школа Бања 

Лука 
49.5 0.6 0.9 25.01250345 48.27365669 1.207 

Нанбудо центар 

"Бања Лука" 
Програмске активности  46 1.2 1.1 63.429216 48.27365669 3.062 

Рафтинг клуб 

"Екстрим" 

Љетна школа 

рафтинга"Екстреманија" 
46 0.5 0.9 21.206 48.27365669 1.024 

Пењачки клуб 

"Соло" 
Програмске активности  71.5 1.0 1.1 86.1790215 48.27365669 4.160 

Карате клуб 

"Заншин" 
Карате школа 48.5 0.6 0.7 22.66308 48.27365669 1.094 

Спортско-

риболовно друштво 

"Бања Лука" 

23. Школа спортског 

риболова "Бања Лука 

2020" 

61.5 0.7 0.9 43.7142615 48.27365669 2.110 

Омладински 

фудбалски клуб 

"Спартак 2013 

Програмске активности  67 1.1 1.4 103.18 48.27365669 4.981 

УГ Клуб ритмичке 

гимнастике 

"Allegro" 

Жена и спорт 73 1.05 1.3 102.1647191 48.27365669 4.932 

Центар за 

унапређење и развој 

шаха "Гамбит" 

Школа шаха Гамбит 60 1.0 1.0 61.55532 48.27365669 2.972 

Плесни клуб "Гема" Гема "Плесна 2020" 65 1.1 1.4 99.11915 48.27365669 4.785 

Школа шаха "Мала 

рокада" 

27. Светосавски турнир 

младих 
46 0.7 0.8 26.116132 48.27365669 1.261 

Тениски савез РС 
Развојни пројекти НТЦ 

ТСРС 
59.5 0.8 1 47.6 48.27365669 2.298 

РК "Калуђер" Рукомет за све 46.5 0.5 0.5 11.287875 48.27365669 545 
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КК Радивој Кораћ 
Школа кошарке и 

турнир "Радивој Кораћ 
46 0.9 1 43.654 48.27365669 2.107 

КК "Баскет 2000" 
20 година кошарке за 

дјецу 
52 1 1 52 48.27365669 2.510 

КК Ушће "StreetBall" 47 0.5 1 23.5 48.27365669 1.134 

Савез за спорт и 

рекреацију 
Бањалучки маратон 46 1 1 46 48.27365669 2.221 

Удружење за спорт 

и рекрацију "Л-

ФИТ" 

Фитнесом до здравља 

2020 
46 0.5 1 23 48.27365669 1.110 

Центар борилачких 

спортова 

самоодбране и 

рекреације 

"Бањалука" 

Интернационални 

семинар и Европски куп 
51 1.4 0.7 49.98 48.27365669 2.413 

Карате клуб 

"Бункаи" 

Карате опрема за 

такмичење 
47 0.5 1 22.325 48.27365669 1.078 

БК "Славија 1961" 
Боксерски турнир "БК 

Славија 1961" 
46 1.3 0.7 46.478446 48.27365669 2.244 

ПАК "Summit" Опрема за водиче 46 0.49 1 22.31 48.27365669 1.077 

УГ "Козара Ултра 

Траил" 
1111 Vertikal Race 46 0.6 1 27.6 48.27365669 1.332 

Факултет спортских 

наука "Апеирон" 

Морфолошко-

моторичке способности 

дјеце узраста од 7 до 15 

г. 

72.5 0.9 1.0 68.44725 48.27365669 3.304 

Плесни студио "City 

Jazz" 

City Jazz - 20 година са 

вама 
55.5 1 1 55.5 48.27365669 2.679 

Пливачки клуб 

"Борац" 

Породично викенд 

пливање 
52 1 0.7 36.4 48.27365669 1.757 

КМФ "Полицајац" 
Омладинска школа 

футсала 
65 1 0.5 32.5 48.27365669 1.569 

Коњички клуб 

"Чокорска поља" 

Отворено такмичење у 

препонском јахању 
46 0.5 1 23 48.27365669 1.110 

ЖКК "Врбас" 

Посебан програм за 

популацију женског 

куглања 

46 0.6 0.7 20.8978 48.27365669 1.009 

    2104.5     1864.370884   90.000 

 
     90.000 (БС)  /  1864,370884 (ЗФБП)  = 48,27365669 (ВФБ) 
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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 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, 

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. 

9) Учешћа спортских организација са територије града на званичним међународним 

такмичењима, као и спортских припрема. 

 

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 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 Бањалуку, 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. 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. 
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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 2020. годину расписан је 1. јуна 2019. 

године, а затворен је 1. јула 2019. године.  

На овај јавни позив пријавиле су се 43 спортске организације, од којих: 

1) 8 спортских такмичења или манифестација је изабрано као такмичења или 

манифестације од посебног значаја; 

2) 23 спортских такмичења или манифестација је изабрано као такмичења или 

манифестације од значаја, 

3) 5 спортских такмичења или манифестација нису изабране јер нису имале довољан 

број бодова предвиђен Правилником; 

4) 3 спортских такмичења или манифестација није бодовано јер нису инспуњавале 

услове Правилника и јавног позива.  

5) 4 спортска такмичења или манифестације није имало комплетну документацију. 

 

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. 

 

2.3.1. 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. 
 
2.3.2. Бодовна расподјела средстава за спортска такмичења или манифестације од 

посебног значаја и значаја за град Бања Луку -   

 

Планирана средства за расподјелу износе: 140.000 КМ.  

На основу бодовника из члана 44. Правилника, подносиоцима пријава се додјељују бодови, а 

расподјела се врши на сљедећи начин: 

 Саберу се бодови (добијени на основу Правилника) свих пријава (ББ) који припадају 

одређеној категорији (посебни значај и значај) и затим се тај збир бодова категорије (ЗБК) 

множи са коефицијентом који припада тој категорији. Kоефицијенти за категорије 

посебни значај и значај су: 

 Категорија КПЗ = 5 

 Категорија КЗ = 2,3 

 ЗББ1 x КПЗ = финансијски бодови категорије посебни значај (ФБ КПЗ)  

488 x 5 = 2602,5 ФБ 

 ЗБК2 x КЗ = финансијски бодови категорије значај (ФБ КЗ) 

906,2 x 2,3 = 2087,9 ФБ 

 

 Сабирањем ФБ1 и ФБ2 добијамо укупан број збир финансијских бодова (ЗФБ): 

2602,5 + 906,2 = 4690,4 ЗФБ. 
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 Износ буџетских средстава (БС) се подијели са збиром финансијских бодова (ЗФБ) и 

добије се вриједност једног финансијског бода (ВФБ) 

140.000 КМ : 4690,4 = 29,84827185 (ВФБ).  

 Множењем броја финансијских бодова категорије (ФБ КПЗ и ФБ КЗ) са вриједношћу 

једног финансијског бода (ВФБ) добије се буџетски износ намијењен за категорију 

посебни значај и значај(БИ КПЗ и БИ КЗ): 

(ФБ1) - 2602,5 x (ВФБ) 29,84827185 = 77.680 КМ (БИ КПЗ) 

(ФБ2) - 2087,9 x (ВФБ) 29,84827185 = 62.320 КМ (БИ КЗ) 

                                   Укупно:    140.000 КМ  

 
Табела 13. - Одређивање буџетског износа по категоријама 

КАТЕГОРИЈА ББ КЗ ФБ ВФБ БИ 2020 

Посебни значај 488 5 2602,5 29,8482719 77.680 

Значај 906,2 2,3 2087,9 29,8482719 62.320 

      4690,4   140.000 

 

 

2.3.2.1.  Расподјела  средстава за категорију посебни значај (КПЗ) износи 77.680 КМ 

 

 Број бодова (ББ) појединачне пријаве се множи са коефицијентом финансијског плана 

(КФП) и коефицијента коришћење ресурса (КР) и на тај начин се добије појединачни 

финансијски бод (ФБ): 

  

 КФП1 за такмичења са мањом комплексношћу 0,5-0,7 

 КФП2 за такмичења са умјерном комплексношћу 0,8-1 

 КФП3 за такмичења са високом комплексношћу финансијским планом  1,1-1,3 

 КФП4 за такмичења са веома високом комплексношћу финансијског плана  1,4-1,5 

 КР1 за такмичења који користе дворане, сале, школе, базене, стадионе,  

         куглане, ријеке, градске просторије у власништву Града  

         (у већем или средњем капацитету)  0,5-0,7 

 КР3 за такмичења који користе дворане, сале, школе, базене, стадионе,  

             куглане, паркове, ријеке, градске просторије у власништву Града  

             (у мањем капацитету)  0,8-0,9 

 КР4 за такмичења који користе друге облике спортских објеката   

и терена или не користе ништа од наведеног 1-1,1 

 

Добијени појединачни финансијски бод (ФБ) свих пријава се сабирају и добија се збирни 

финансијски бод (ЗФБ) који се дијели са добијеним буџетским износом за такмичења или 

манифестације од посебног значаја (БИ КПЗ) - 77.680 КМ. На тај начин добијамо вриједност 

финансијског бода (ВФБ) који се множи са појединачним финансијским бодом (ВФБ) гдје се 

добије производ износа средстава сваког спортског такмичења или манифестације  

појединачно. 
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Табела 14. - Спортска такмичења или манифестације од посебног значаја за Град Бања Луку  

КЛУБ 

НАЗИВ 

СПОРТСКОГ 

ТАКМИЧЕЊА ИЛИ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ББ КФП КР ФБК ВФБ 
БИК 

2020 

Тениски клуб 

"Младост" 

„ATP Challenger 

SRPSKA OPEN“ 
82 1,2 0,9 86,847676 167,1083146 14.513 

Бициклистички клуб 

"БСК" 

Бициклистичка трка 

"Бања Лука - Београд" 

 

72 1,3 1,1 94,612702 167,1083146 15.811 

Рукометни клуб 

"Борац" 
ЕХФ Куп 67 1,4 0,7 59,279583 167,1083146 9.906 

Тениски клуб "Бања 

Лука" 

Фјучерс Бања Лука 

"Lejdis Open 2020 
57 1,0 0,8 40,877835 167,1083146 6.831 

Пливачки клуб 

"Олимп" 

„Бања Лука опен 

2020“ 
56 0,9 0,7 34,59143 167,1083146 5.781 

Спортско 

рекреативно 

удружење "ТРК" 

6. Бањалучки 

полумаратон 
52,5 1,5 1,1 93,499272 167,1083146 15.625 

Џудо клуб „Бања 

Лука“ 

XIII Међународни 

меморијални куп 

„Стеван Марковић“ 

52 0,8 0,7 29,127457 167,1083146 4.867 

Бициклистички клуб 

"Самит" 

„Grand Prix 

Banjaluka“ 
49,5 0,5 1,1 26,01225 167,1083146 4.347 

     77.680 

 
 
2.3.2.2.  Расподјела  средстава за категорију значај (КЗ) износи 62.320 КМ 

 

 Број бодова (ББ) појединачне пријаве се множи са коефицијентом финансијског плана 

(КФП) и коефицијента коришћење ресурса (КР) и на тај начин се добије појединачни 

финансијски бод (ФБ), 

 Добијени појединачни финансијски бод (ФБ) свих пријава се сабирају и добија се збирни 

финансијски бод (ЗФБ) који се дијели са добијеним буџетским износом за спортска 

такмичења или манифестације од значаја (БИ КЗ) - 62.320 КМ. На тај начин добија се 

вриједност појединачног финансијског бода (ВФБ) који се множи са појединачним 

финансијским бодом (ФБ) гдје се добије производ износа средстава сваког спортског 

такмичења или манифестације од знаја појединачно: 

 КФП1 за такмичења са малом комплексношћу   0,5-0,7 

 КФП2 за такмичења са умјереном комплексношћу 0,8-1 

 КФП3 за такмичења са великом комплексношћи 1,1-1,3 

 КФП4 за такмичења са веома високом комплексношћу финансијског плана  1,4-1,5 

 КР1 за спортове који користе дворане, сале, школе, базене, стадионе,  

         куглане, ријеке, градске просторије у власништву Града  

         (у већем или средњем капацитету)  0,5-0,7 

 КР2 за спортове који користе дворане, сале, школе, базене, стадионе,  
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             куглане, паркове, ријеке, градске просторије у власништву Града  

             (у мањем капацитету)  0,8-0,9 

 КР3 за спортове који користе друге облике спортских објеката   

и терена или не користе ништа од наведеног 1-1,1 
 

Табела 15. - Спортска такмичења или манифестације од значаја за Град Бања Лука  

КЛУБ 

НАЗИВ 

СПОРТСКОГ 

ТАКМИЧЕЊА ИЛИ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ББ КФП КР ФБК ВФБ 
БИ  

 2020 

Академски пливачки 

клуб „22.април“ 

XI међународни 

пливачки митинг 

„22.април“ Бања Лука 

41 1,5 0,8 52,274385 72,14857242 3.772 

Одбојкашки клуб 

„Инова“ 

Мајски дани одбојке - 

Бања Лука 2020 
37,5 0,8 0,9 30,213788 72,14857242 2.180 

Универтзитетски 

одбојкашки клуб „Бања 

Лука волеј“ 

„Трофеј Бања Лука 

2020“ 
36 1,1 0,9 34,0164 72,14857242 2.454 

Школа рукомета „Бања 

Лука“ 

Међународни турнир 

у мини рукоемту 

"Бањалука Куп" 

41,5 1,1 0,8 38,75685 72,14857242 2.796 

Ваздухопловни клуб 

„Скај дајв“ 

8. Међународни куп 

"Пет звјездица 
38,5 0,9 0,9 32,88285 72,14857242 2.372 

Карате клуб „Енергија“ 
VIII Grave Energija 

kup 
46 1,4 0,8 55,534788 72,14857242 4.007 

Женски рукометни клуб 

„Борац“ 
38. Мартовски турнир 36 0,9 0,8 25,1748 72,14857242 1.816 

ФК Напријед 

(Удружење ветерана ФК 

Напријед) 

Међ. пионирски 

фудбалски турнир 

Меморијал "Душко 

Ожеговић" 

37,5 1,1 1,1 45,375 72,14857242 3.274 

Спортско гимнастичко 

удружење „Спартак“ 

Дани гимнастике у 

Бањој Луци 
48 1,3 1,1 71,6976 72,14857242 5.173 

Карате клуб „Бушидо“ 
Bušido Banja Luka 

Open 2020 
36 1,4 0,8 43,462008 72,14857242 3.136 

Џудо клуб „Звијезда“ 
Дани џудо спорта 

2020 
36 1,4 0,8 44,293349 72,14857242 3.196 

Спортско удружење 

„ПромоСпорт“ 

Међународни 

омладински 

рукометни турнир 

"Hand to hand/Banja 

Luka 2020" 

46,5 1,3 0,8 53,319162 72,14857242 3.847 

Омладински фудбалски 

клуб „Спартак 2013“ 

"22.април у БЛ - Бања 

Лука куп" 
37,5 0,8 1,1 33,382125 72,14857242 2.408 

УГ Клуб ритмичке 

гиманстике "Allegro" 
Banja Luka Open 2020 49 1 0,9 46,50639 72,14857242 3.355 

Пењачки клуб "Extrime" 

Drill and Chill 

climbing and 

highlining festival 

36,4 0,6 1,0 23,836212 72,14857242 1.720 
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Кошаркашки клуб 

„Орлови“ 

Међун. Меморијални 

турнир "Ацо-Прле-

Миленко" 

40 0,5 0,8 16,982 72,14857242 1.225 

Боксерски клуб 

"Славија" 

Меморијални 

боксерски турнир 

"Великани Славије" 

38 1,1 0,9 39,6682 72,14857242 2.862 

Омладински рукометни 

клуб "Омладинац" 

Међ. Рукометни 

турнир "Оrka 

Tuornaments" 

36 1,1 0,8 31,395276 72,14857242 2.265 

Пливачки клуб "Борац" 

IX Међ. Пливачки 

митинг "Борац-

Бањалука 2020" 

36 1,2 0,7 30,2832 72,14857242 2.185 

Омладински 

кошаркашки клуб 

"Феникс" 

"Бањалука баскет 

фестивал" 
37,5 0,7 0,7 21,037538 72,14857242 1.518 

Тениски клуб "Борац" Инкопром куп 36,5 0,8 1,1 35,608885 72,14857242 2.569 

Ватерполо клуб "Борац" "Борац Куп" 37,5 0,6 0,7 14,277788 72,14857242 1.030 

Џиу џицу савез 

Републике Српске 

17. Балканско 

првенство и Свјетски 

куп за младе до 14 

година 

41,3 1,2 0,8 43,794561 72,14857242 3.160 

  62.320 

 

 

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.  

  

 

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

најбољих спортиста града Бањалука за 2019. годину'' 

 

На основу бодовања Стручног жирија за ''Избор најбољег спортисте града Бањалука за 2019. 

годину'' којег именује Савјет за младе и спорт Скупштине града Бањалука, а у оквиру 

манифестације ''Избор најбољих спортиста града Бањалука за 2019. 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 средства за награде спортским организацијама ......................................... 4.000 КМ 
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2.3.4.  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 клуба ''Шотокан'' Бањалука  ................................................................................ 5.000 КМ 

 

2.3.5.  Лига такмичење основних школа у стоном тенису и пливању у оквиру Малих 

олимпијских игара Републике Српске  

  

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. Формирањем Организационог одбора Лига такмичења Града Бања Лука у оквиру 

Малих олимпијских игара Републике Српске од стране Министарства породице, омладине и 

спорта донесен је Календар такмичења у којем је наведено да се на територији града Бања 

Лука организују лига такмичења у стоном тенису и пливању. 

Нивои такмичења и система организације прописани су члановима 14. и 15. Правилника о 

школском спорту, и на основу Програма и календара такмичења Малих олимпијских игара 

основних и средњих школа Републике Српске финансирају се такмичења:  

1) Завршница такмичења (медаље, пехари сендвичи и др.) .................................  3.500 КМ 

- пливање  ........................................................................................................... 2.500 

- стони тенис....................................................................................................... 1.000 

 

2.3.6.  Организација стручних семинара, спровођење континуиране едукације у 

спорту, и пројекти популаризације спорта у складу са Програмом развоја спорта 

града Бања Лука за период 2018-2022. године  

  

Програмом развоја спорта града Бања Лука за период 2018-2022. године („Службени гласник 

Града Бања Лука“, број: 41/17) дефинисани су посебни циљеви: 

 Пружање стручне и финансијске помоћи спортским организацијама које буду 

спроводиле програм „Континуиране едукације у спорту на територији Града 

Бањалука'', 

 Покретање праксе „Дан отворених врата“ гдје би се шира јавност упознала са радом 

једне спортске организације. Кроз отворени показни тренинг и дружење са 

спортистима из те гране спорта приближио би се тај спорт широј јавности, с посебним 

освртом на млађу популацију, 

 Вршење анализе и евиденцију жена у спорту, ради повећања броја  жена, не само у 

спортским активностима, већ и у пословима руковођења у спортским организацијама, 

и спорту уопште, 

 Подизање свијести код женске популације свих узрасних категорија о значају бављења 

спортом (са аспекта здравственог, социолошког, васпитног, образовног, економског и 

друштвеног спорта), 
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 Промоција женског спорта с циљем да се што више дјевојчица укључи у спортске 

активности. 

 Организација стручних семинара из области спорта.  

Предвиђени износ за реализацију ових програма  ........................................... 20.000 КМ 

 

2.3.7.  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 кварталног 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. 

 

Носиоци програма који се суфинансирају из посебних или допунских програма за које су 

одобрена финансијска средства, дужни су Одјељењу доставити извјештаје о намјенском 
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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 средстава 

 

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 поткријепити оригиналном документацијом са јасно наведеним датумом и 

износом и да се слажу са максималним вриједностима одобрених трошкова у 

финансијском плану програма. 

 

Измјене намјене одобрених средстава за реализацију програма, могу се извршити ако се:  

1) не угрожава основни циљ програма, 
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2) средства компензују у оквиру одређене врсте трошкова, као и између различитих врста 

трошкова, обраћајући пажњу на то да варијација не смије 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 – 

„СПОРТ У ШКОЛЕ“  И ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ 
 
Пројекат: ''Развој спорта кроз школске спортске секције'' 
 
3.1.  Реализација Пројекта у 2019. години  

 

Пројекат под називом „Развој спорта кроз школске спортске секције“ је настао у моменту 

када је Град Бања Лука проглашен 6. децембра 2017. године у Бриселу за Европски град 
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спорта 2018. године, као један од 23 европска града која су се окитила овим престижним 

признањем, намјењеним популаризацији бављења спортом. 

 Град је учинио низ напора да се пројекат у школској 2017/2018. година прихвати од стране 

ресорног министарства, односно да исто да сагласност на овај пројекат, а онда да се пројекат 

што више приближи родитељима и дјеци школског узраста и настави са реализацијом и у 

2019/2020. години.  

Подсјећамо да пројекат има за циљ да се спорт учини доступним што већем броју дјеце, прије 

свега због редовне физичке активности која позитивно утиче на здравље те исте дјеце. Стога, 

највећи значај се огледа код оне дјеце која нису физички активна, нити су чланови неке 

спортске организације, а под окриљем своје школе имају бесплатну „дозирану“ физичку 

активност за њихов узраст и под надзором професора физичког васпитања и спорта.  

Наиме, план и програм активности пројекта и за 2019/2020. годину израђен је у складу са 

Наставним планом и програмом, на који је Министарство просвјете и културе Владе 

Републике Српске дало сагласност број: 07.041/052-5467/19 од 8. јула 2019. године. 

Ученици у свим бањалучким основним школама од септембра мјесеца, другу годину за 

редом имају прилику да бесплатно учествују у секцијама физичког васпитања у оквиру овог 

пројекта. 

Професори физичког васпитања и спорта потписали су уговоре са Градском управом о 

ангажману у пројекту, а пројекат се односи на основце узраста од другог до петог разреда.  

Разлика у односу на претходну школску 2018/2019. годину огледа се у томе да је поред 

професора физичког васпитања и спорта – лица на стручном оспособљавању, омогућено да и 

се пријаве и незапослени и запослени професори физичког васпитања и спорта. 

Наиме, професори физичког васпитања и спорта – лица на стручном оспособљавању 

укључени су и у редовну наставу, од 5. до 9. разреда, од септембра 2019. године, до септембра 

2020. године, како би стекли услов за полагање стручног испита, а незапослени и запослени 

професори су ангажовани од септембра 2019. године, до краја јуна 2020. године, у секцијама.  

 

Лица која су се пријављивала на Јавни позив требала су доставити сљедећу документацију:  

А - За професоре физичког васпитања и спорта без радног искуства у струци - стручно оспособљавање: 

1. Пријаву за стручно оспособљавање - ОБРАЗАЦ А). 

2. Извод из матичне књиге рођених. 

3. Овјерену фотокопију дипломе професора физичког васпитања и спорта (240 ЕТЦ бодова). 

4. Потврду Завода за запошљавање Републике Српске о незапослености. 

5. Кратку биографију. 

Б - За незапослене професоре физичког васпитања и спорта: 

1. Пријаву за незапослене професоре - ОБРАЗАЦ Б). 

2. Извод из матичне књиге рођених. 

3. Овјерену фотокопију дипломе професора физичког васпитања и спорта (240 ЕТЦ бодова). 

4. Потврду Завода за запошљавање Републике Српске о незапослености. 

5. Кратку биографију. 

В - За запослене професоре физичког васпитања и спорта који раде у основним или средњим школама 

Бањалуке у настави физичког васпитања: 

1. Пријаву за запослене професоре - ОБРАЗАЦ В). 

2. Извод из матичне књиге рођених. 

3. Овјерену фотокопију дипломе професора физичког васпитања и спорта (240 ЕТЦ бодова). 

4. Увјерење о запослењу у основној или средњој школи са радним искуством. 

5. Кратку биографију. 
 

Комисија је, у складу са Јавним позивом и буџетом пројекта, вршила бодовање на основу 

достављених пријава и интервјуа, од укупног броја обезбјеђених мјеста у реализацији 
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пројекта, гдје су предност имала лица на оспособљавању и незапослени професори физичког 

васпитања, и то: 

- професори на стручном оспособљавању - 11 мјеста,  

- незапослени професори физичког васпитања који су оставарили довољан број бодова су 

попунили 18 мјеста од могућих 22 мјеста, од чега су: 

- три преостала мјеста попуњена са запосленим професорима физичког васпитања и 

спорта који раде у основним или средњим школама Бањалуке. 

Путем наведеног Јавног позива пријавило се 38 кандидата, а 

изабрано је 32 професора физичког васпитања и спорта у 26 

основних школа. Свим кандидатима представљена је 

Комисија, и упознавање са новинама у пројекту, које се 

односе на увођење координатора, чија улога је да прати рад 

изабраних лица и извјештава, као и да ће лица на стручном 

оспособљавању проћи „обуку“ у настави и у секцијама,  а 

незапослени и запослени професори само у секцијама од 2. 

до 5. разеда. 

На основу сагласности Министарства просвјете и културе закључен је Оквирни споразум о 

заједничкој сарадњи на реализацији Пројекта „Развој спорта кроз школске спортске секције“ 

између Града Бања Лука и Стручно спортског удружења „Спортски Мисли Добро“ из 

Бањалуке, број: 12-Г-4043/2019 од 24.9.2019. године, и Уговор о регулисању односа у 

поступку реализације активности утврђених пројектом „Развој спорта кроз школске спортске 

секције“ за школску 2019/2020. годину, број: 12-Г-4043/2019 од 24.9.2019. године (у даљем 

тексту: Уговор). 

Уговором су дефинисане обавезе Града у реализацији Пројекта у вези обезбјеђивања 

средстава за мјесечне накнаде увећане за припадајуће порезе и доприносе на име професора 

физичког васпитања и спорта на стручном оспособљавању, незапослених професора 

физичког васпитања и спорта, као и запослених професора физичког васпитања и спорта и 

додатних трошкова превоза која се уплаћују на рачун Стручно спортског удружења 

„Спортски Мисли Добро“ из Бањалуке, у мјесечним уплатама на основу извјешаја 

ангажованих професора.     

 

 

Табеларни приказ изабраних професора физичког васпитња по школама, школска 

2019/2020. година 
 
 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ШКОЛЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА 

1.  ОШ „Алекса Шантић“ Сузана Лончар Стјепановић 

2.  ОШ „Борисав Станковић“ Ања Ђумић и Драгана Рајилић 

3.  ОШ „Бранислав Нушић“ Душан Бабић 

4.  ОШ „Бранко Радичевић“  Саша Анић и Бранимир Џакић 

5.  ОШ „Бранко Ћопић“ Предраг Зекановић 

6.  ОШ „Војислав Илић“ Миленко Барјакатовић 

7.  ОШ „Вук Стефановић Караџић“ Срђан Мићић и Ања Јунгић 

8.  ОШ „„Георги Стојков Раковски““ Давид Рогић 

9.  ОШ „Десанка Максимовић“ Синиша Џакула 

10.  ОШ „Доситеј Обрадовић“ Александра Видовић 
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11.  ОШ Ђура Јакшић“ Драган Босанчић 

12.  ОШ „Змај Јова Јовановић“ Марко Мазалица 

13.  ОШ „Иван Горан Ковачић“ Милица Гвозденовић 

14.  ОШ „Иво Андрић“ Горан Ивић 

15.  ОШ „Јован Дучић“  Драган Кнежевић и Лазар Бошњак 

16.  ОШ „Јован Цвијић“ Александар Марчета 

17.  ОШ „Милан Ракић“  Ранко Рађевић 

18.  ОШ „Милош Црњански“ Мишо Марјановић и Драшко Вујковић 

19.  ОШ „Милутин Бојић“  Жељко Радмановић 

20.  ОШ „Мирослав Антић“  Радош Симићевић 

21.  ОШ „Младен Стојановић“ Миленко Стојчић 

22.  ОШ „Петар Кочић“ Миленко Девушић 

23.  ОШ „Петар Петровић Његош“ Јелена Мандић 

24.  ОШ „Свети Ћирило и Методије“ Марко Мрђен 

25.  ОШ „Свети Сава“ Драгана Амиџић и Дражен Дерајић 

26.  ОШ „Станко Ракита“ Јелена Поповић 
 

 

У школској 2018/2019. години што се тиче реализације пројекта с обзиром да се ради о 

физичким лицима која су незапослена (лицима на стручном оспособљавању), а када је ријеч 

о доприносима на основу предметног уговора, указујемо на одредбе Закона о доприносима 

(„Службени гласбник Републике Српске“ број 114/17), чијим чланом 7. став 1. тачка 3. је 

дефинисано, да физичко лице за вријеме обављања стручног оспособљавања и усавршавања 

код послодавца, без заснивања радног односа, у складу са прописима из области радних 

односа, је обвезник доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање 

док се налази у одређеним околностима, у овом случају стручног оспособљавања, у циљу 

стицања радног искуства и услова за полагање стручног испита, а исплаћује му се и мјесечна 

накнада. 

Напомињемо, да је немјерљив значај овог Пројекта, узимајући у обзир да физичка активност 

повољно утиче на функционалну способност, мишићну снагу, тјелесну масу, густину 

коштаног ткива, крвни притисак, смањење анксиозности и стреса, као и повећање 

самопоуздања код дјеце. Како би се превентивно дјеловало у овом правцу, препорука је, да 

се ђаци у нижим разредима основних школа дозирано и контролисано баве физичком 

активношћу.   

Један од најважнијих чинилаца развоја и унапређења друштва, уопште, јесте подизање 

свијести о значају бављења спортом, односно упражњавањем физичке активности, поготово 

за бављење спортом у школама и укључивањем што већег броја ученика, уз нагласак на дјеци 

која нису укљученa у рад неке спортске организације.  

Циљ наставка реализације овог Пројекта, кроз упражњавање школских спортских секција, 

јесте подстицање дјеце на перманентно вјежбање током читаве школске године. Оно што 

много говори о овом пројекту јесте задовољство родитеља ученика који су били обухваћени 

реализацијом овог пројекта и њиховог инсистирања за наставак Пројекта у наредном 

периоду. 

Град Бања Лука је и за школску 2019/2020. годину обезбједио средства за набавку реквизита 

у виду лопти (кошарка, фудбал, рукомет, одбојка) свим основним школама на територији 

града у укупном износу од 19.600,00 КМ. Набавка је у току, Јавни позив затворен. 

 



 35 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Завршно полигонско такмичење, школска 2018/2019. година 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Финансијски план расхода Пројекта за 2020. годину  

 

Накнаде са порезима и доприносима за рад професора физичког васпитања и спорта на 

стручном оспособљавању, незапослене професоре физичког васпитања и спорта и запослене 

професоре физичког васпитања и спорта који раде у основним или средњим школама 

Бањалуке у настави физичког васпитања  за 2019/2020. годину, и то: 

 

- 11 професора на стручном усавршавању х 12 мјесеци х укупни мјесечни износ 

(накнада са порезима и доприносима) 400,00  ................................................. 52.800,00 

- 21 незапослена и запослена професора х 10 мјесеци х укупни мјесечни износ (накнада 

са порезима и доприносима) 350,00  ................................................................. 73.500,00 

- координатор Пројекта х 12 мјесеци х укупни мјесечни  износ (накнада са порезима и 

доприносима) 410,00  ............................................................................................ 4.920,00 

- средства на име додатних трошкова организације и реализације Пројекта  

 ........................................................... ........................................................6.600,00. 
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4. III ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА – 487200 0810 ПРОЈЕКАТ 

''МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ РС' И ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ 

 

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, организује Лига такмичење у одбојци, 

кошарци, малом фудбалу, рукомету и шаху на општинском/градском нивоу. Лига 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 подразумијева 

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

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 2018/2019 години учешће су узеле 141 екипа, по сљедећим гранама спорта: 

- одбојка: ОШ (8-М и 12-Ж) СШ (8-М и 7-Ж) 

- кошарка: ОШ(4-М и 6-Ж) СШ (11-М и 6-Ж) 

- рукомет: ОШ (14-М и 4-Ж) СШ (11-М и 5-Ж) 

- мали фудбал: ОШ (14-М и 4-Ж) СШ(11-М и 5-Ж) 

- шах: ОШ (11 школа/кола) 

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 намијењених 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 о школском спорту, и на основу Програма и календара такмичења Малих 

олимпијских игара основних и средњих школа Републике Српске финансирају се такмичења:  

1) Завршница такмичења (медаље, пехари сендвичи и др.) .................................. 9.500 КМ 

- атлетика  .............................................................................................................. 1.500 

- кошарка  .............................................................................................................. 2.000 

- одбојка  ................................................................................................................ 2.000 

- рукомет  ............................................................................................................... 1.500 

- мали фудбал ........................................................................................................ 1.500 

- шах  ...................................................................................................................... 1.000 

2) Организација републичких финала која се организују на  

територији Града Бањалука ........................................................................................ .3.000 

                     Укупно: 12.500 
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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 спортске организације 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 2020. 

годину расписан је 1. јуна 2019. године, а затворен је 1. јула 2019. године. На овај јавни позив, 

пријавило се пет спортских организација лица са инвалидитетом и све су испуњавале услове 

јавног позива. 

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

 

Буџетски износ за спортове лица са инвалидитетом (БИИ) је 75.000 КМ 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: 

 за клубове са сложеним календаром такмичења  1 

 за клубове са веома сложеним календаром такмичења 1,5 

 

 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: 

 Такмичења на нивоу Републике Српске или БиХ (екипни спорт) 1,7-1,9 

 Такмичења на нивоу Републике Српске или БиХ (појединачни спорт) 1,5-1,8 

 

 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 финансијских бодова 

клуба (ФБК) добија се збир финансијских бодова клуба (ЗФБК) са којим се дијели буџетски 

износ за спортске организације лица са инвалидитетом (БИИ) и добије се вриједност 

појединачног финансијског бода (ВФБК). Множењем броја финансијског бода клуба (ФБК) 

са вриједности појединачног финансијског бода (ВФБК) добија се буџетски износ намјењен 

за спортску организацију лица с инвалидитетом (БИКи). 

 
Табела 17. - Буџетски износ спортских оранизација лица са инвалидитетом 

Клуб БК КТ КФП МТК ФБК ВФБК БИК 2020 

ККИ Врбас 62 1,5 1,9 2 352,47 89,8898813 31.683 

ОКИ Бања Лука 56 1,5 1,9 2 324,072 89,8898813 29.131 

СКИ Бања Лука 23,2 1,5 1,7 / 60,8652 89,8898813 5.471 

ИОК Борац 29 1,5 1,7 / 73,0365 89,8898813 6.565 

ШКИ Балкан 14,5 1 1,6 / 23,9105 89,8898813 2.150 

     834,3542  75.000,00 

75.000 (БИи) / 834.3542 (ЗФБК)  =   89.8898813 (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. 
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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 бављење одговарајућим 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. 

 

На јавни позив за овај програм пријавилe се три спортске организације лица са 

инвалидитетом, које испуњавају услове јавног позива и Правилника. 

 

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. 

 

5.2.2. Бодовна расподјела средстава по Посебном програму - (БС)  

 

Планирана средства за расподјелу износе 16.000 КМ.  

На основу бодовника из чл. 31-35 Правилника, подносиоцима пријава се додјељују бодови, а 

расподјела се врши на сљедећи начин: 

 Број бодова (ББ) се множи са коефицијентом финансијског плана (КФП) и коефицијента 

коришћење ресурса (КР) и на тај начин се добије појединачни финансијски бод пројекта 

(ФБП): 

 КФП1 за спортове са мањом сложеношћу 0,8-1 

 КФП2 за спортове са сложеним финансијским планом  1,1-1,2 

 КР1 за спортове који користе дворане, сале, школе, базене, стадионе,  

         куглане, ријеке, градске просторије у власништву Града  

         (у већем или средњем капацитету)  0,7-0,9 

 КР2 за спортове који користе дворане, сале, школе, базене, стадионе,  

             куглане, паркове, ријеке, градске просторије у власништву Града  

             (у мањем капацитету)  1-1,2 

 

 Добијени појединачни финансијски бод пројекта (ФБП) свих пројеката се сабирају и 

добија се збирни финансијски бод пројекта (ЗФБП) који се дијели са укупним одобреним 

буџетским средствима за суфинансирање пројеката/програма из Посебног програм (БС) 

- 16.000 КМ. На тај начин добијамо вриједност финансијског бода (ВФБ) који се множи 
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са појединачним финансијским бодом пројекта (БФП) гдје се добије производ износа 

средстава сваког пројекта/програма појединачно. 

 

 
Табела 18. - Буџетски износ за Посебни програм суфинансирања спортских организација лица 

са инвалидитетом 
НАЗИВ 

ПОДНОСИОЦА 

ПРИЈАВЕ 

НАЗИВ 

ПРОГРАМА / 

ПРОЈЕКТА 

ББ КФП КР ФБК ВФБ БИК 2020 

Клуб специјалних 

спортова "Бања 

Лука" 

Програмске 

активности  
54 1 1,1 59,4 105,3539564 6.258 

Друштво за спорт и 

рекреацију слијепих 

"Вид" 

Такмичење у 

голбалу, 

куглању,говорном 

пикаду и шаху 

50 0,9 0,8 35,505 105,3539564 3.741 

Стонотениски клуб 

за особе са 

инвалидитетом 

"Врбас" 

Програмске 

активности  
47 1,2 1,0 56,964 105,3539564 6.001 

          151,869   16.000 

 
          16.000 (БИи) / 151.869 (ЗФБК)  =   105.3539564 (ВФБК) 

 

 

5.3. Допунски програм 

 

 

У допунском програму суфинансирања програма/пројеката спортских организација лиса с 

инвалидитетом учествују спортске организације лица с инвалидитетом категорисаних 

спортова регистроване у складу са Законом са територије града Бањауке 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) организација званичних спортских такмичења и манифестација од посебног значаја и 

значаја за град Бањалуку. 

7) Организација званичних спортских такмичења Републике Српске и такмичења на 

нивоу БиХ. 

8) Учешћа спортских организација са територије града на званичним међународним 

такмичењима, као и спортских припрема. 

 

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. 
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Програми подносиоца пријава који су сврстани за такмичења или манифестације од посебног 

значаја за град Бањалуку, 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 за град Бањалуку који су бодовани са 35 бодова и мање, не могу 

бити уврштени у овај програм. 

 

На Јавни позив за овај програм пријавиле су се четири спортске организације лица са 

инвалидитетом, које испуњавају услове јавног позива и Правилника. 

 

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. 

 

5.3.1. 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. 
 
 
5.3.2. Бодовна расподјела средстава за спортска такмичења или манифестације лица с 

инвалидитетом од посебног значаја и значаја за град Бања Луку - (БС)  

 

Планирана средства за расподјелу износе 15.000 КМ.  

 

 На основу бодовника из члана 44 Правилника, подносиоцима пријава се додјељују 

бодови, а расподјела се врши на сљедећи начин: 

 Саберу се бодови (добијени на основу Правилника) свих пријава (ББ) који припадају 

одређеној категорији (посебни значај и значај) и затим се тај збир бодова категорије 

(ЗБК) множи са коефицијентом који припада тој категорији. Kоефицијенти за 

категорије посебни значај и значај су: 

 Категорија КПЗ= 5 

 Категорија КЗ=1,8 

 

 ЗББ1 x КПЗ = финансијски бодови 1. категорије (ФБ1)  

109,20 x 5 = 546 ФБ 

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

72,8 x 1,8 = 131,04 ФБ 

 

 Сабирањем ФБ1 и ФБ2 добијамо укупан број ФБ (ЗФБ): 

546 + 131,04 = 677,04 ФБ. 
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 Износ буџетских средстава (БС) се подијели са ЗФБ и добије се вриједност 

појединачног финансијског бода (ВФБ) 

15.000 КМ : 677,04 = 22,155264 (ВФБ).  

 

 Множењем броја финансијских бодова категорије (ФБ1 и ФБ2) са вриједношћу 

финансијског бода (ВФБ) добија се буџетски износ намијењен за категорију спорта 

(БИ1 и БИ2): 

(ФБ1) - 546 x (ВФБ) 22,155264      =  12.097 КМ (БИ1) 

(ФБ2) - 131,04 x (ВФБ) 22,155264 =     2.903 КМ (БИ2) 

                                Укупно:      15.000 КМ  
 

Табела 19. - Одређивање буџетског износа по категоријама 

КАТЕГОРИЈА ББ КЗ ФБ ВФБ БИ2020 

Посебни значај 109.2 5 546 22.155264 12,097 

Значај 72.8 1.8 131.04 22.155264 2,903 
   677.04  15,000 

 

 

5.3.2.1.  Расподјела  средстава за категорију посебан значај (КПЗ) износи 12.097 КМ 

 

 

 Број бодова (ББ) појединачне пријаве се множи са коефицијентом финансијског плана 

(КФП) и коефицијента коришћење ресурса (КР) и на тај начин се добије појединачни 

финансијски бод (ФБ): 

 

 КФП1 за такмичења са мањом комплексношћу 0,5-0,9 

 КФП2 за такмичења са умјерном комплексношћу 1-1,5 

 КФП3 за такмичења са високом комплексношћу   1,5-1,9 

 КФП4 за такмичења са веома високом комплексношћу финансијског плана  2-2,5 

 КР1 за такмичења који користе дворане, сале, школе, базене, стадионе,  

         куглане, ријеке, градске просторије у власништву Града  

         (у већем или средњем капацитету)  1-1,4 

 КР3 за такмичења који користе дворане, сале, школе, базене, стадионе,  

             куглане, паркове, ријеке, градске просторије у власништву Града  

             (у мањем капацитету)  1,5-1,9 

 КР4 за такмичења који користе друге облике спортских објеката   

и терена или не користе ништа од наведеног 2-2,5 

 

Добијени појединачни финансијски бод (ФБ) свих пријава се сабирају и добија се збирни 

финансијски бод (ЗФБ) који се дијели са добијеним буџетским износом за КПЗ - 12.097 КМ. 

На тај начин добијамо вриједност појединачног финансијског бода (ВФБ) који се множи са 

појединачним финансијским бодом (ФБ) гдје се добије производ износа средстава сваког 

спортског такмичења или манифестације појединачно за категорију од посебног значаја 

(КПЗ).  
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Табела 20. - Спортска такмичења или манифестације од посебног значаја спортских 

организација лица са инвалидитетом за град Бања Луку  

КЛУБ 

НАЗИВ  

СПОРТСКОГ 

ТАКМИЧЕЊА ИЛИ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ББ КФП КР ФБ ВФБ 2020 

Кошаркашки клуб 

инвалида „Врбас“ 
„Евро лига 2“ 59.8 2.1 1.1 138.26358 59.435704 8.218 

Одбојкашки клуб 

инвалида „Бања 

Лука“ 

 Међународни турнир у 

сједећој одбојци 

„Бањалука Опен 2020“ 

49.4 1.2 1.1 65.26728 59.435704 3.879 

   
  ЗФБ 203.53086  12.097 

         12.097 (БИ КПЗ)  /  203,53086 (ЗФБ)  = 59,435704 (ВФБ) 

 

 

5.3.2.2.  Расподјела  средстава за категорију значај (КЗ) износи 2.903 КМ 

 

 Број бодова (ББ) појединачне пријаве се множи са коефицијентом финансијског плана 

(КФП) и коефицијента коришћење ресурса (КР) и на тај начин се добије појединачни 

финансијски бод (ФБ): 

 КФП1 за такмичења са мањом комплексношћу   0,5-0,9 

 КФП2 за такмичења са умјерном комплексношћу 1-1,5 

 КФП3 за такмичења са високом комплексним 1,5-1,9 

 КФП4 за такмичења са веома високом комплексношћу финансијског плана  2-2,5 

 КР1 за такмичења који користе дворане, сале, школе, базене, стадионе,  

         куглане, ријеке, градске просторије у власништву Града  

         (у већем или средњем капацитету)  1-1,4 

 КР3 за такмичења који користе дворане, сале, школе, базене, стадионе,  

             куглане, паркове, ријеке, градске просторије у власништву Града  

             (у мањем капацитету)  1,5-1,9 

 КР4 за такмичења који користе друге облике спортских објеката   

и терена или не користе ништа од наведеног 2-2,5 

 

Добијени појединачни финансијски бод (ФБ) свих пријава се сабирају и добија се збирни 

финансијски бод (ЗФБ) који се дијели са добијеним буџетским износом за КЗ - 2.903 КМ. На 

тај начин добијамо појединачну вриједност финансијског бода (ВФБ) који се множи са 

појединачним финансијским бодом (ФБ), гдје се добије производ износа средстава сваког 

спортског такмичења или манифестације појединачно за категорију од значаја (КЗ). 

 
Табела 21. - Спортска такмичења или манифестације од значаја за Град Бањалуку  

КЛУБ 

НАЗИВ  

СПОРТСКОГ 

ТАКМИЧЕЊА ИЛИ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ББ КФП КР ФБК ВФБ 
БИК 

2020 

Друштво за спорт и 

рекреацију 

слијепих „Вид“ 

 „Викенд спорта у 

куглању, голбалу и 

говорном пикаду“  

36.4 1 1 36.4 39.876374   1,451.50  
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Шаховски савез 

инвалида "Балкан 

1926" 

22. Међ. Турнир 

шаховских звијезда 

Српске и окружења 

"Наш дан Балкан" 

36.4 1 1 36.4 39.876374 1,451.50 

    ЗФБ 72.8   2.903 

                                                                                        2.903 (БИ КЗ)  /  72,8 (ЗФБ)  = 31,50997 (ВФБ) 

 

 

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 младим 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 субвенционисани износ, број мјесеци и број спортиста (износ х 

мјесеци х број спортиста).  

 
Табела 22. - Реализација пројекта „Спорт доступан дјеци“ -  субвенција чланарина 

СПОРТ 
ИЗНОС 

ЧЛАНАРИНЕ 

БРОЈ 

МЈЕСЕЦИ 

БРОЈ 

ЧЛАНАРИНА 

УКУПНО 

КМ 

атлетика  30 8 20 4.800 

кошарка 30 8 30 7.200 

одбојка 30 8 30 7.200 

пливање 40 8 30 9.600 

рукомет 30 8 30 7.200 

фудбал 30 8 40 9.600 

тенис 30 8 10 2.400 

ватерполо 30 8 10 2.400 

гимнастика 40 8 25 8.000 

кајак кану 30 8 15 3.600 

карате 30 8 20 4.800 

стонитенис 20 8 15 2.400 

џујо 30 8 20 4.800 

шах 20 8 20 3.200 

    77.200 
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Одлуком о расписивању јавног позива за реализацију пројекта ''Спорт доступан дјеци'' 

дефинисаће се: спортови преко којих се реализује пројекат у складу са овим програмом; број 

спортских организација по спортовима учесника у пројекту; број и износ суфинансираних 

чланарина по наведеној спортској организацији; период реализације пројекта; права и обавезе 

корисника суфинансираних чланарина; извјештај и контрола реализације пројекта. 
 

6.1. Финансијски план расхода 
(1) Планирани расходи за реализацију пројекта „Спорт доступан дјеци“  

......................... ...................................................................................................... 77.200 KM 
 

 

 

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 

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 32,00 КМ 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 
Планирани расходи за реализацију пројекта ''Здравствена заштита спортиста''  за 1. и 2. 

систематски преглед спортиста: 1350 спортиста х 32 КМ =  ...................................... 43.200 KM 

                     
 

 

 

8. VII ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА - 415200 0810  СРЕДСТВА ЗА 

РАЗВОЈ ПЛИВАЧКОГ И ВАТЕРПОЛО СПОРТА  

 

На позицији ''Средства за развој пливачког спорта'' 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.  
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8.1. I фаза пројекта 

 

Анкетирање: 

1) сукцесивно анкетирање дјеце по основним школама – почетак јануар 2020. 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 2020. године. 

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 2020. године 

 

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

основношколског узраста. 

 

 

8.4. Средства за коришћење термина пливачких и ватерполо клубова 

 

Ради покривања трошкова који произилазе из коришћења термина пливачких и ватерполо 

клубова планирају се средства у износу од  ................................................................. 40.000 КМ 

 

8.5.  Финансијски план расхода 

 

Планирани расходи за реализацију пројекта ''Развој пливачког спорта - школа пливања за 

дјецу'': 

1) 500 ученика х 100 КМ  .......................................................................................... 50.000 KM 

2)  Покривање трошкова термина пливачких и ватерполо клубова ...................... 40.000 КМ 

Укупно ........................................................................................................................ 90.000 КМ 
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9. VIII ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА - 415200 0810  ТЕКУЋИ 

ГРАНТОВИ ПОЈЕДИНЦИМА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

a)  Категоризација спортиста града Бања Лука 

У складу са Средњоричним програмом и Правилника о категоризацији спортиста Града 

Бањалука (''Службени гласник Града Бања Лука'' број 46/17, у даљем тексту: Правилник о 

категоризацији спортиста) испуњене су одредбе чланова 12, 17. и 19. ЗоС о доношењу 

програма и категоризације спортиста. Чланом 6. Правилника о категоризацији спортиста 

града Бања Лука прописано је да се на основу остварених резултата спортисти разврставају у 

сљедеће категорије: 

 заслужни спортиста,  

 спортиста интернационалног разреда,  

 спортиста првог разреда и  

 спортиста другог разреда,  

Чланом 9. Правилника о категоризацији спортиста града Бања Лука 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, те да износ 

мјесечне стипендије за спортисте Интернационалног и Првог разреда прописује 

градоначелник посебном одлуком. Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт, 

укупно је запримило 37 пријава путем Захтјева за категоризацију (образац КЦ) и све пријаве 

су запримљене у предвиђеном року, тј. до 15.07.2019. године. 

У склад са Одлуком градоначелника о износу појединачне накнаде/стипендије за 

категорисане спортисте за 2020. годину, број: 12-Г-3550/19 од 19.8.2019. године, којом је 

утврдио појединачне накнаде/стипендије за категоринсане спортисте за 2020. годину, а увези 

са Правилником предложен је списак категорисаних спортиста града Бања Лука за 2020. 

годину, чији ће се појединачни износи накнаде - стипендије дозначавати у 2020. години, а то 

су: 

1) за спортисту првог разреда у сениорској конкуренцији у износу од по 250,00 КМ 

мјесечно, у трајању од годину дана, (2 спортиста – 6.000,00 KM) 

2) за спортисту интернационалног јуниорског разреда (перспективни спортиста) у износу 

од 150,00 КМ мјесечно у трајању од двије године, (1 спортиста – 1.800,00КМ/2020. година и 

1.800,00/2021. година) 

3) за спортисту првог разреда у јуниорској конкуренцији у износу од по 150,00 КМ 

мјесечно, у трајању од годину дана (12 спортиста – 21.600,00 КМ). 

Укупна средства за категоризацију спортиста који су изабрани у 2019. години за  2020. годину 

износи ће 29.400,00 КМ, а биће планирана „Програмом развоја спорта града Бања Лука са 

приоритетним областима финансирања за 2020. годину“. 

Коначан списак категорисаних спортиста града Бања Лука за 2020. годину: 

а) Спортисти првог разреда - сениори: 

1. Никола Бјелајац, пливање; 

2. Михајло Чепркало, пливање. 

б) Спортисти интернационалног јуниорског разреда (перспективни спортисти): 

1. Ања Лолић, карате. 

в) Спортисти првог разреда - јуниори: 

1. Јован Росић, атлетика; 

2. Милица Праштало, кошарка; 

3. Душан Мачкић, кајак-кану; 
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4. Павле Дујаковић, карате; 

5. Марко Ковачић, пливање; 

6. Сергеј Вучић, карате; 

7. Сара Микача, тенис; 

8. Владимир Пандуревић,стони-тенис; 

9. Александра Рољић, атлетика; 

10. Маша Максимовић, шах; 

11. Бојан Максимовић, шах; 

12. Бранко Тадић, џудо. 

 

б) Избор најбољег спортисте Града Бања Лука за 2019. годину и помоћ спортистима 

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

утврђује признања и награде за допринос развоју и афирмацији спорта на њиховом подручју, 

додјељују се новчане награде поводом Избора спортисте Града: 

- Избор спортисте Града .................................................................................. ......... 13.000 

 

в) Избор најбољег спортисте Града Бања Лука за 2019. годину и помоћ спортистима 

- Помоћ спортистима у набавци опреме и одласка на такмичење................. ......... 5.000                        

Укупно .................................................................................................................... 47.400 КМ 

 

 

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 седам 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; 

6) теретана на отвореном МЗ Лазарево – локалитет: Булевар Милутина Миланковића, 

7) теретана на отвореном МЗ Старчевица – локалитет: Булевар Десанке Максимовић,  

8) теретана на отвореном МЗ Чесма - локалитет: Стадион Фудбалског клуба „Рекреативо“ 

9) теретана на отвореном МЗ Обилићево - локалитет: плажа ког „Зеленог“ моста. 
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10.1. Финансијски план расхода за 2020. годину 

 

(1) Изградња мултифункционалних справа за вјежбање на отвореном на четири локације 

(4 х 13.700 КМ) .............................................................................................................. 54.800 

(2) Изградња три бетонска стола за стони тенис на отвореном (3 х 2.000 КМ) ............ 6.000 

(3) Изградња шаховске гарнитуре на отвореном (1 х 1.500 КМ) .................................... 1.500  

(4) Израда идејних пројеката и УТ услова под 1, 2 и 3 .................................................... 7.500 

               Укупно: 69.800 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 међусобних 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 

одржавања Градског олимпијског 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  ...................................................................................................................... 950.000 КМ 
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12. ФИНАНСИЈСКИ САЛДО ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА БАЊАЛУКА 

СА ПРИОРИТЕТНИМ ОБЛАСТИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

 

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

активности спортских организација 

1) Основни програм  ......................................................................................... 1.054.409 КМ 

2) Посебни програм  .............................................................................................. 90.000 КМ 

3) Допунски програм: 

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

Бањалуку:  

- Спортска такмичења или манифестације од посебног значаја ........... 77.680 КМ 

- Спортска такмичења или манифестације од значаја ............................ 62.320 КМ 

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

 најбољег спортисте града Бањалука за 2019. годину''  ............................... 4.000 КМ 

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

 КК Шотокан  ................................................................................................... 5.000 КМ 

4. Лига такмичење основних школа у стоном тенису и пливању у оквиру  

 Малих олимпијских игара Републике Српске ............................................. 3.500 КМ 

5. Организација стручних семинара и популаризације спорта у  

 складу са Програмом развоја спорта града Бања Лука за  

 период 2018-2022. године ............................................................................ 20.000 КМ 

6. Пројекти за реализацију општих и посебних циљева Средњорочног програма у 

складу са општим интересом у области спорта ...................................... 183.091 КМ             

Укупно  ......................................................................................................... 1.500.000 КМ 

 

 

12.2. II Приоритетна област финансирања – 415200 0810 Текући грант – „Спорт у 

школе“ и остали пројекти 

1)  Пројекат: ''Развој спорта кроз школске спортске секције'' .......................... 137.000 КМ 

   Укупно ............................................................................................................... 137.000 КМ 

 

 

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

игре РС'' и други пројекти 

1) Завршница такмичења (медаље, пехари сендвичи и др.)  ............................... 9.500 КМ 

2) Организација републичких финала која се организују на територији  

Града Бањалука  .................................................................................................. 3.000 КМ 

Укупно  .............................................................................................................. 12.500 КМ 

 

 

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

организацијама лица са инвалидитетом 

1) Основни програм  .............................................................................................. 75.000 КМ 

2) Посебни програм ............................................................................................... 16.000 КМ 

3) Допунски програм: 
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1. Спортска такмичења или манифестације од посебног значаја и значаја за град 

Бањалуку: 

- Спортска такмичења или манифестације од посебног значаја ........... 12.097 КМ 

- Спортска такмичења или манифестације од значаја  ............................. 2.903 КМ 

2. Пројекти за реализацију општих и посебних циљева Средњорочног програма у 

складу са општим интересом у области спорта 24.000 КМ 

Укупно ........................................................................................................ 130.000 КМ 

 

 

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

''Спорт доступан дјеци''  

Суфинансирање чланарина у спортским организацијама ..................................77.200 КМ 

Укупно .................................................................................................................... 77.200 КМ 

 

 

 

12.6. VI Приоритетна област финансирања - 412700 0810  Финансирање здравствене 

заштите спортиста у спортским клубовима 

1) I и II систематски преглед  ............................................................................... 43.200 КМ 

Укупно .................................................................................................................... 43.200 КМ 
 
 

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

спорта  

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

за дјецу''  .................................................................................................................  50.000 KM 

2)  Покривање трошкова термина пливачких и ватерполо клубова ...................... 40.000 КМ 

Укупно ........................................................................................................................ 90.000 КМ 
 
 
12.8. VIII Приоритетна област финансирања - 415200 0810  Текући грантови 

појединцима у области спорта 

1) Стипендије спортистима Интернационалног разреда  .................................... 1.800 КМ 

2)  Стипендије спортистима Првог разреда - сениору .......................................... 6.000 КМ 

3) Стипендије спортистима Првог разреда - јуниори  ....................................... 21.600 КМ  

4) Избор спортисте Града ..................................................................................... 13.000 КМ 

5) Помоћ спортистима у набавци опреме и одласка на такмичење  .................. 5.000 КМ 

Укупно .................................................................................................................... 47.400 КМ 

 
 

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

и опреме 

1) Справе за вјежбање на отвореном  .................................................................. 54.800 КМ 

2) Бетонски столови за стони тенис ....................................................................... 6.000 КМ 

3) Шаховска гарнитура на отвореном  .................................................................. 1.500 КМ 

4) Израда идејних пројеката и УТ услова ............................................................. 7.500 КМ 

         Укупно.....................................................................................................................69.800 КМ 
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12.10. Х Приоритетна област финансирања - 415200 0860  Грант олимпијском базену 

1) Грант олимпијском базену предвиђена  ..................................................... 950.000 КМ 
Укупно ............................................................................................................... 950.000 КМ 

 
 
 

Предлажем Скупштини Града да поводом напријед наведеног програма, донесе сљедећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Усваја се Програм развоја спорта Града Бања Лука са приоритетним областима 

финансирања за 2020. годину. 
 
 

ОБРАЂИВАЧ:                                ПРЕДЛАГАЧ 

 

Одјељење за образовање, здравство,                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

омладину и спорт                

НАЧЕЛНИК                                                                       Мр Игор Радојичић 

                            

Мр Драган Бањац 

 

        

Стручни савјетник за спорт и омладину 

Мр Дејан Травар 
 


