На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник Републике Српске'' број
97/16), члана 12,16 и 19. Закона о спорту (''Службени гласник Републике Српске'' број 4/02 и члана 68
Статута Општине Милићи (''Службени гласник Општине Милићи'' број 5/17), Начелник општине Милићи
доноси :

ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНИХ ЗА СПОРТ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МИЛИЋИ
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се критеријуми, начин и поступак расподјеле средстава
планираних буџетом општине Милићи у области спорта и физичке културе која се примјењују
на сва спортска удружења (клубове) и на све остале спортске субјекте на подручју општине
Милићи, који би задовољили потребе и интересе грађана.
Члан 2.
Потребе и интереси грађана у области спорта и физичке културе за чије остваривање се
обезбјеђују средства из буџета општине Милићи су:
1) Подстицање и стварање услова за унапређења ''Спорта за све'' (спортске рекреације),
односно бављења грађана спортом, посебно дјеце, омладине, жена и особа са
инвалидитетом;
2) Унапређење стручно - педагошког рада учесника у систему спорта и подстицање
укључивање у спорт високо квалификованих спортских стручњака и врхунских
спортиста;
3) Организација спортских манифестација и такмичења;
4) Учешће спортских клубова у званичним такмичењима РС и шире и остваривање што
бољих такмичарских резултата;
5) Физичко васпитање дјеце предшколског узраста и школски спорт (унапређење
физичког вјежбања, рад школских спортских секција, општинска, регионална и
републичка такмичења и др.);
6) Унапређење заштите здравља спортиста и обезбјеђивање адекватног спортскоздравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање, начин исхране и хигијену;
7) Спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље, и недолично понашање,
намјештање спортских резултата и др.);
8) Набавке спортске опреме и реквизита ;
9) Награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.
Члан 3.
Средства за остваривање потреба и интереса у области спорта на подручју општине
Милићи, утврђених Законом о спорту ( у даљем тексту Закон), обезбјеђују се у буџету
Општине.

Члан 4.
Право на финансијска средства из буџета Општине имају спортска удружења (клубови)
који доприносе развоју спорта, основна и средња школа са сједиштем на подручју општине
Милићи уколико организују такмичења или рад секција, спортови промотивног карактера,
спортске секције, спортски појединци или клубови који постижу запажене резултате и
доприносе промоцији општине. Средства су приоритетно намјењена раду са дјецом, младим
као и масовном бављењу спортом. Средства се приоритетно троше на учешћу на
такмичењима, превозу на такмичење, организациони трошкови, уплате годишњих чланарина
савезима и сл.
Члан 5.
Након утврђивања висине средстава у буџету општине Милићи, намјењених за
финансирање спрта вршиће се расподјела на следећи начин:
66% средстава вршиће се расподјелом на основу позива клубовима да доставе планове рада,
путем скупштине спортског друштва као једног великог стручног тјела поштујући критерије
који ће бити утврђени овим правилником, категоризацију спорта и објективне потребе за
опстанак и рад спортских клубова . Начин извјештавања о утрошку средства такође ће бити
дефинисани овим правилником . Позив биће објављен на званичној интернет страници
општине Милићи, огласној табли Општине и ''Бирач'' и ''Меџик'' радију.
32% средстава трошиће се на плате и примања упослених у спортском друштву, трошкове
спортске дворане за закуп термина за одржавање тренинга и одржавање терена.
Расподјела преосталих 2% додјељиваће се директно на основу упућеног захтјева начелнику за
следеће намјене: Помоћ у лијечењу спортиста, помоћ клубовима у тешким материјалним
условима, организација промотивних активности за нове спортове и сл .

Члан 6.
Расподјела 66% средстава која се врши на начин да се клубовима упути позив за
достављање својих програма рада на прописаном обрасцу, који садржи податке неопходне за
бодовање програма. Позив се упућује директно на адресе клубова и објављује на званичној
интернет страници општине Милићи, огласној табли Општине и ''Бирач'' и ''Меџик'' радију.
Скупштина спортског друштва чини једну велику стручну комисију која на самој сједници а на
основу утврђених критерија врши оцијену достављених програма. Чланови скупштине су
представници клубова удружења са подручја општине Милићи који су чланови спортског
друштва. Приликом расподјеле средстава морају се уважити критерији и категоризација
спорта дефинисани овим правилником, програми рада и извјештаји достављени од стране
клубова. Скупштина спортског друштва доноси приједлог о расподјели средстава који упућује
Начелнику општине . Начелник општине доноси коначну одлуку о расподјели средстава на
основу достављеног приједлога. Реализација трансфера средстава врши се на основу
устаљене праксе преко спортског друштва у току цијеле године на тромјесечном нивоу.
Правдање исплаћене транше вршиће се искључиво на основу достављених рачуна и
извјештаја за трошкове проистекле на основу такмичења и рада клуба такође на
тромјесечном нивоу. Уколико се не оправдају додјељена средства зауставља се даља исплата

следећих транши . Уз достављене рачуне обавезно се врши и достава извјештаја од стране
клуба у коме се појашњавају трошкови и проведене активности .
Остатак средстава додјељује се на основу поднешених захтјева према Начелнику општине
који доноси рјешење о дозначивању средства по одобреном поднесеном захтјеву у складу са
одредбама овог правилника .
Члан 8.
Апликанти имају право приговора на Одлуку о расподјели средстава у року од 8 дана од
дана доношења Одлуке о расподјели средстава. Приговор се подноси Начелнику општине
који исти разматрате коригује одлуку или одбацује приговор . Одлука донешена након рока
истеклог за подношење приговора је коначна и на исту се не може изјављивати жалба .
Приговор се подноси Начелнику Општине у писаној форми, на протокол општине или путем
поште.
Одлука о расподјели средстава се објављује на огласној табли и званичној интернет страници
општине Милићи, и доставља у писаној форми сваком апликанту појединачно.

КАТЕГОРИЗАЦИЈА СПОРТОВА
Члан 9.
Категоризацијом спортова обухваћени су спортови који су заступљени на територији
општине Милићи, сходно Правилнику о категоризацији спортова у Републици Српској и
Правилнику о категоризацији''Спортског друштва Милићи'' број 66-XII/13 од 31.12. 2013. као и
потреби за стварање услова за бржи развој оних спортова који имају могућност да допринесу
интезивније учешће грађана, а посебно дјеце и омладине у спорт и афирмацију спорта у
Милићима.
Члан 10.
Категоризација спортова из члана 3. овог Правилника врши се према:
а) друштвеном значају:
1. заступљености спорта у свијету;
б) традиције у свијету:
1. постојање свјетске федерације;
2. броја земаља чланица;
3. система такмичења – од најнижег нивоа до свјетског такмичења;
в) традиције спорта у Републици Српској:
1. број клубова;
2. број активних чланова;
3. система такмичења – од најнижег нивоа до свјетског такмичења;
г) медијске заступљености и популарности спорта:
д) финансијске самосталности спорта у свијету и у Републици:
ђ) атрактивности спорта у свијету и Републици:
е) утицаја на рекламирање и спонзорисање:

ж) утицаја спорта на учеснике:
1. раст и развој дјеце и омладине;
з) приступачност спорта:
1. једноставност правила;
2. система такмичења;
3. могућност масовног укључивања у спорт;
Члан 11.
На основу критерија из члана 10. Овог правилника, приоритетне гране спортова на
територији општине Милићи, сврстане су, по важности и значају, на следећи начин:
1. Категорија – фудбал
2. категорија – кошарка
3. Категорија – борилачки спортови (џудо,карате)
4. Категорија – тенис, удружење планинара, удружење риболоваца,
5. Категорија –ОФС ,,Бирач'' Милићи, Удружење фудбалских судија и инструктора ''Бирач''
Спортови који нису обухваћени овом категоризацијом, а буду формирани након доношења овог
Правилника сврставају се у категорију 5 у првој години свог рада.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА

Члан 12.
Расподјела средстава спортским удружењима вршиће се на основу бодовања програма
рада, према следећим критеријумима:
1. Стручно - педагошки рад у клубу а посебно са млађим селекцијама, (1-8 бодова)
2. Број чланова и активних спортиста у клубу (1-20 бодова)
3. Број селекције клуба које се такмиче (млађи пионири,пионири,кадети, јуниори,
сениори) (1-10)
4. Припадност приоритетној грани спорта по категоризацији, (1-5)
5. Степен – ранг такмичења, (1-5 бодова)
6. Традиција клуба, (1-5 бодова)
7. Такмичење у некој од лига коју организује кровни савез или асоцијација, (0-2 бода)
8. Учешће клуба на званичним међународним такмичењима, (0-10 бодова)
9. Учешће дјевојчица и жена у селекцијама клуба (о-2 бода)
Појашњење критерија за бодовање :
Критериј 1. Стручно - педагошки рад у клубу а посебно са млађим селекцијама
Сврха критерија је да вреднује стручан рад у клубу посебно када су у питању дјеца . У
оквиру овог критерија разликује се неколико могућности . Ако у раду са неком селекцијом
тренинге води бивши или активни спортиста из предметног спорта по овом критерију клуб
неће добити поене ни код једне од селекција. Ако тренинге води тренер који има лиценцу
коју прописује матични савез или завршен курс за тренера по свакој селекцији која постоји у

клубу и коју води нови тренер добијаће се по један поен . У случају да тренинге у некој од
селекција води лице са завршеним факултетом физичке културе или пак лице са профи
лиценцом додјелиће се по два бода са сваког од тренера и за сваку селекцију . Максималан
број поена по критерију је 8 и он подразумјева да у клубу у свакој узрасној селекцији
(пионири, кадети, јуниори и сениори) постоји по један тренер са завршеним факултетом
физичке културе или профи лиценцом . По једној селекцији бодује се највише један тренер и
то онај који је по клуб повољнији . Један тренер може бити бодован за највише једну
селекцију .
Критериј 2. Број чланова и активних спортиста у клубу
Сврха критерија је да награди масовност и привлачење већег броја лица да се баве спортом
што је једно и од стратешких опредијељења општине Милићи . Максималан број бодова по
овом критерију износи 20 а бодови се распоређују на следећи начин :
1-10 чланова ............................... 1 бод
11-20 чланова ............................. 2 бода
21-30 чланова ............................. 3 бода
31-40 чланова ............................ 5 бодова
41-50 чланова ............................ 7 бодова
51-60 чланова ............................ 9 бодова
60 -70 чланова .......................... 11 бодова
71-80 чланова ........................... 13 бодова
81-90 чланова ........................... 15 бодова
91-100 чланова ......................... 17 бодова
101 и више чланова .................. 20 бодова
Критериј 3. Број селекције клуба које се такмиче (млађи пионири,пионири,кадети, јуниори,
сениори)
Сврха критерија је да препозна и вреднује такмичење у свакој од узрасних селекција клуба.
Препознато је укупно 5 узрасних селекција које су наведене у наслову критерија а клуб добија
по два поена за сваку селекцију коју посједује у такмичењу . Иста селекција се не може
такмичити у два или више узрасних нивоа . Укупан број поена по овом критерију износи 10.
Критериј 4. Припадност приоритетној грани спорта по категоризацији,
Клуб добија бодове на осноу утврђене категоризације спортова у општини Милићи Бодови
се додјељују од 1-5 и то за спортове из прве категорије 5 бодова па до 1 бод за спортове из
пете категорије. Категоризација је урађена узимајући у обзир категоризацију коју је извршило
Министарство за породицу омладину и спорт и атрактивност, масовност и популарност спорта
у самој општини Милићи .
Критериј 5 Степен – ранг такмичења
Поени по овом критерију се додјељују на начин да се вриједнује такмичарски ранг у ком се
клуб такмичи. За секције и аматерске клубове који нису у званичним системима такмичења
поени по овом критерију се не додјељују . За клубове које се такмиче у регионалним лигама
додјељује се 1 бод, за клубове који се такмиче у лигама на нивоу РС додјељује се 3 бода, За
клубове који се такмиче на државном нивоу додјељује се 5 бодова . У бодовање се увијек

узима најповољнији ранг за клуб. У бодовање се не узимају незванични турнири нити
незванични нивои такмичења .
Критериј 6. Традиција клуба
Критериј има сврху да бодује вриједност клубова који традиционално окупљују становнике
општине Милићи у дужем временском периоду . Максималан број бодова по овом критерију
је 5 а бодови ће се распоредити на следећи начин.
од 0-5 гдоина рада бодови се не додјељују по овом критерију .
од 6-10 година рада 1 бод
од 11-20 година рада 2 бода
од 21-30 година рада 3 бода
од 31-50 година рада 4 бода
51 и више година рада 5 бодова
Критериј 7. Такмничење у некој од лига коју организује кровни савез или асоцијација
Критеријем се желе направити разлика између клубова који раде у оквиру званичног
система такмничења на нивоу РС и БиХ и оних који дјелују унутар пара савеза који нису под
окриљем званичног савеза или асоцијације за тај спорт на нивоу РС . По критеријуму се може
освојити до 2 бода и то на следећи начин:
аматерске секције и клубови који се такмниче изван званичних, међународно признатих
савеза на нивоу РС неће добити поене по овом критерију.
1 бод добијају клубови који се такмиче у нижим лигама од прве лиге на нивоу РС у оквиру
званичних савеза или асоцијација.
2 бода добијају клубови који се такмиче у првом рангу такмичења на новоу РС у
оквирузваничног савеза или асоцијације .
Код појединачних спортова клуб или секција који се такмиче изван званичних, међународно
признатих савеза на нивоу РС бодови се неће додјелити по овом критерију.
1 бод добијају клубови чији се такмичари такмиче нанивоу првенства РС уоквиру званичних
савеза.
2 бода добиће клубови чији се такмичари такмиче на првенству БиХ у оквиру званичних
савеза или асоцијација .
Критериј 8. Учешће клуба на званичним међународним такмичењима
Критериј за сврху има да награди добре резултате захваљујући којим се промовише клуб
али и сама општина Милићи. За клубове који су испунили услове у оквиру званичних
асоцијација и извели екипе или такмичаре на балканско или неко међу-државно првенство
додјелиће се 5 бодова.
За клубове који изведу екипе или такмичаре на званична европска првенства додјелиће се 7
бодова
За клубове који изведу екипе или такмичаре на званична свијетска или олимпијско такмичење
додијелиће се 10 бодова .

Критериј 9. Учешће дјевојчица и жена у селекцијама клуба (о-2 бода)
Критериј за сврху има Равноправност полова и укључивање припадница женског пола у
спорт.
Клубови који усвојим редовима немају припаднице женског пола неће добити бодове по
овом критерију.
Клубови који у својим редовима имају до 30 припадница женског пола добиће 1 бод
Клубови који у својим редовима имају 31% и више припадница женског пола добиће 2 бода.

Члан 13.
Спортска удружења из члана 4. овог Правилника могу да поднесу захтјев за додјелу
средстава из буџета општине Милићи под условом да:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

имају сједиште организације на територији општине Милићи,
су уписани у регистар код надлежних органа (суду и Министарству спорта),
имају потврду о пореској регистрацији (ЈИБ),
имају активан трансакцијски рачун у банци,
су директно одговорни за припрему и извођење планираних активности,
немају блокаду пословног рачуна,
су достављали извјештај о раду и утрошку средстава додјељених из буџета Општине у
претходној години.

Члан 14.
Аапликанти из члана 4. овог Правилника су дужни да поднесу следећу документацију:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

исуњен и потписан пријавни образац овјерен печатом подносиоца захтјева,
рјешење о регистрацији код надлежног органа (копија),
увјерење о пореској регистрацији – ЈИБ (копија),
уговор са банком о наведеним трансакцијским рачуном (копија),
програм рада за наредну годину са приједлогом финансијског плана и
доказ да не постоји блокада пословног рачуна.

Члан 15.
Средства додијељена спортским удружењима из буџета општине Милићи приоритетно
требају бити утрошена на следеће намјене:
-

Такмичења
Превоз такмичара
таксе и други трошкови службених лица
трошкови семинара и кампова
котизације и чланарине
накнаде израде завршног рачуна и банкарски трошкови.

Средства такође могу бити утрошена и правдана у следеће намјене:
-

трошкови исхране спортиста,
трошкови љекарских прегледа,
трошкови набавке спортских реквизита и опреме за спортисте и одржавања сп. терена
трошкови путовања и дневница
трошкови превоза горива и мазива
накнаде по основу ангажовања спортских стручњака (тренера)
канцеларијски материјал, птт трошкови, плакате и рекламни материјал
трошкови телефона, електричне енергије и комуналних услуга и
услуге одржавања хигијене, опреме и спортских објеката и набавка средстава за чишћење.

Члан 16.
Извјештаји о утрошеним средствима ће се вршити квартално гдје ће се уз писмени
извјештај достављати и копије готовинских рачуна, обрачуна трошкова службених лица,
фактура и банковних извода. У случају злоупотребе и лажног приказивања података везаних
за рад спортских удружења, иста ће бити опоменута а код поновног пропуста неће бити
финансирана из буџета Општине наредне године.

Члан 17.
На основу оцијене програма дефинисаће се приоритети у финансирању спортских клубова.
Клубови који освоје исти број бодова на ранг листи раздвајаће се на основу подкритерија
(предност ће имати клубови са већим процентуалним удјелом женског пола, уколико ни тада
не буде могуће раздвојити клубове предност ће се дати клубу који је остварио боље резултате
у претходној години ).

Члан 18.
Лимити приликом расподјеле средстава за поједине спортове и активности су следећи :
Фудбал не може захватити више од 44% укупних средства намјењених грантом за развој
спорта.
Дворански спортови и остали лимитирани су на 22 % укупних средстава .
Ова ограничења неопходна су ради пружања могућности бављења различитим спортовима и
како би се развила разноврсна понуда спортских грана за најмлађу популацију наше општине.
У једном мјесту за један спорт издвајаће се кумулативна средства која могу бити по вољи
клубова удружена или раздијељена на више клубова по кључу најбоље оцијењени програм.

ШКОЛСКИ СПОРТ
Члан 19.
Средства за школски спорт, сходно Правилнику о организовању школског спорта у
Републици Српској, распоређују се за следеће намјене:
-

школска такмичења
љекарски преглед ученика – учесника школских такмичења
превоз ученика на такмичења
набавка пехара, диплома, захвалница најбољим на спортским такмичењима
набавка спортске опреме за такмичења.

Организатор школског такмичења или организатор рада спортске секције пријављује
потребе путем захтјева начелнику општине. Средства за ове потребе обезбјеђују се са
посебних буџетских позиција које су намјењене финансирању активности школа .

ФИНАНСИРАЊЕ РАДА СПОРТСКОГ ДРУШТВА И ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕНА

Члан 20.
Расподјела средстава из члана 20. овог Правилника врши се за слједеће намјене:
-

Финансирање плата,топлог оброка и регреса запослених у СД''Милићи'' Милићи,
Финансирање закупа спортске дворане
Финансирање спортских манифестација на подручју општине,
Финансирање одржавања спортског центра,струје и осталих комуналија,
Финансирање физичких активности и спорта на селима,
финансирање развоја омладинског спорта
финансирање непланираних трошкова спортских клубова који се нису могли
предвидјети на почетку календарске године,
награђивање посебних успјеха спортских клубова и појединаца у току године,
финансирање одласка клубова на такмичења која нису планирана редовним програмом,
организација спортских догађаја која се нису могла предвидјети кроз редован програм,
додатна финансијска средства за прелазак клуба у виши ранг такмичења,
за набавку спортске опреме и реквизита који нису планирани редовним програмом и
финансирање програма клубова регистрованих у току буџетске године, укључујући и
спортске активности инвалидних лица и рекреативног спорта).

ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И КОНТРОЛА ПОТРОШЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 21.
Корисници средстава обавезни су достављати извјештај о раду и финансијски извјештај
својим Скупштинама и Скупштини Спортског друштва ''Милићи''.

Члан 22.
Спортско удружење коме су средства додјељена у обавези је да води све потребне
евиденције које Спортском друштву, Одјељењу за друштвене дјелатности и Одјељењу за
финансије омогућавају спровођење контроле утрошка средстава добијених из буџета општине и
реализације програма.
Корисник срердстава је у обавези да овлашћеним лицима Општинске управе општине Милићи
омогући увид у цјелокупну документацију и у поступку контроле пружи сва потребна
обавјештења.
Члан 23.
Спортско удружење коме су средства додјељена дужно је намјенски користити средства.
Измјене у погледу одобрених срдстава за реализацију активности из програма рада клуба могу
се извршити ако се тиме не угрожава циљ програма.
Члан 24.
Одобрена средства би се пребацивала квартално. Извјештаји и правдање трошкова са
копијама рачуна такође би се вршила квартално уз подношење захтјев за исплату нове транше.
На крају године подноси се укупни годишњи извјештај о раду клуба .
Члан 25.
Одобрено, односно започето финансирање реализације програма може се обуставити ако
корисник средстава није доставио извјештај са потпуном документацијом, ако је престао са
радом и ако спријечи или онемогући спровођење контролних мјера.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном билтену
општине Милићи''.
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