
 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 71. Статута Града Бијељина 

(„Службени гласник Града Бијељина“ број: 9/17), Градоначелник  Града Бијељина 

доноси: 

 
П Р А В И Л Н И К  

о расподјели средстава за спорт и физичку 

културу  

 

Предмет правилника 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником утврђују се начин и критеријуми расподјеле средстава 

планираних буџетом Града Бијељина за буџетске ставке: „средства за финансирање 

физичке културе – резерва“, „средства за спорт по Правилнику о расподјели“ 

„школски спорт“, „инвестиције у спорту“, као и право на добијање спортских 

реквизита и опреме који су предмет Оквирног споразума о набавци истих. 

 

Члан 2. 

 

Право на расподјелу средстава из буџета Града имају основне и средње школе, 

спортски клубови, спортска удружења, секције, спортови промотивног карактера, 

мјесне заједнице уколико организују спортске манифестације и спортисти-

појединци који постижу запажене резултате на основу наступа на такмичењима и 

учествовања матичних клубова у лигама у којим се такмиче.  

 

Категоризација спортова 

 

Члан 3. 

 

Категоризацијом спортова обухваћени су спортови који су заступљени на 

територији Града Бијељина, сходно Правилнику о категоризацији спортова са 

номенклатуром спортских грана и грана спорта у Републици Српској, као и 

потреби за стварањем услова за реализацију и бржи развој оних спортова који 

имају могућност да допринесу спровођење приоритета проистеклих из Програма 

развоја спорта у Граду Бијељина за период од четири календарске године који  

усваја Скупштина Града Бијељина. 

 

Члан 4. 

 

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 5. 

 

Приоритетне гране спортова према критеријумима из члана 3. и 4. сврстане су по 

важности и значају на следећи начин: 

1.   категорија – фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, бокс, 

2.   категорија – стрељаштво, тенис, атлетика, ронилачки спорт, шах,  

                            џудо, теквондо, карате, гимнастика, спортови инвалидних лица, 

3.   категорија - мотоциклизам, стони тенис, пливање, бициклизам, коњички спорт,  

                           спортски  риболов,  

4.   категорија - спортови чији савези и асоцијације нису чланови Међународног   

                          олимпијског  Комитета 

Спортови који нису обухваћени овом категоризацијом, а буду формирани након 

доношења овог Правилника сврставају се у категорију 4.  

 

Критерији за додјелу средстава 

 

Члан 6. 

 

Расподјела средстава на основу члана 2. овог Правилника вршиће се према 

следећим критеријумима (осим за школски спорт): 

 

1. Стручни рад са млађим селекцијама, 

2. Број чланова и активних спортиста у клубу, 

3. Постигнути резултати, 

4. Број такмичења у коме се такмиче селекције клуба (млађи пионири, 

пионири, кадети, јуниори, сениори)  

5. Предност у финансирању имају клубови који не наплаћују чланарину, 

6. Припадност приоритетној грани спорта, 

7. Клубови који се организују у спортска друштва и у којима је удружено више  

спортских грана, 

8. Степен - ранг такмичења,  

9. Период такмичења у рангу у коме се тренутно такмиче, 

10. Традиција клуба и постигнути резултати, 

11. Број запослених у клубу, 

12. Масовност гране спорта и број регистрованих клубова, 

13. Обавезно такмичење у некој од лига коју организује кровни савез или 

асоцијација,  

14. Атрактивност спорта у Републици Српској и свијету, 

15. Учешће клуба на званичним међународним такмичењима, 

16. Благовремено достављање програма рада и финансијских планова и 

извјештаја. 

 



Школски спорт 

 

Члан 7. 

 

Средства планирана буџетом за школски спорт, сходно Правилнику о 

организовању школског спорта у Републици Српској, могу се распоређивати за 

следеће намјене: 

- Школска такмичења 

- Љекарски преглед ученика – учесника школских такмичења 

- Превоз ученика на такмичења 

- Набавку пехара, диплома, захвалница побједницима на спортским 

такмичењима, 

- Набавка спортске опреме и реквизита за такмичења. 

Организатор школског такмичења подноси захтјев за додјелу финансијских 

средстава за одржавање школског такмичења. Захтјев мора да садржи 

спецификацију јасно дефинисаних трошкова за такмичење. 

 

Финансирање физичке културе - резерва 

 

Члан 8. 

 

Клуб или појединац подноси захтјев са образложењем за додјелу средстава 

Одјељењу за друштвене дјелатности. Расподјелу средстава, која су предвиђена као 

резерва за спорт одобрава Градоначелник на приједлог Одјељења за друштвене 

дјелатности које провјерава оправданост захтјева. 

Додјела средстава се врши за следеће намјере: 

- 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 

календарске године, 

- Финансирање одласка клуба или појединца на такмичења, 

- Организацију спортских догађаја и манифестација, 

- Додатна финансијска средства за прелазак клуба у виши ранг такмичења 

због повећаних трошкова у наставку првенства, 

- Клубовима који нису укључени у редовну расподјелу по Правилнику, 

- Финансирање мањих инвестиционих улагања (поправке) у спортске 

објекте, 

- За набавку спортске опреме и реквизита, 

Критерији за додјелу средстава из ове буџетске ставке садржани су у члану 6. овог 

Правилника.  

 

Инвестиције у спорту 

 

Члан 9. 

 

Расподјела средстава за инвестиције у спорту врши се на основу захтјева за 

инвестициона улагања спортских клубова који конкуришу за додјелу средстава, као 

и на основу програма из Стратегије развоја града Бијељине и Програма развоја 

спорта у Бијељини.  

Средства се могу користити за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију 

спортских објеката и изградњу спортско-рекреативних терена на подручју града, 

отворених и затворених објеката при школама, мјесним заједницама.  



Захтјев из става 1. мора да садржи опис инвестиционих радова, предмјер и 

предрачун радова. Одјељење за друштвене дјелатности предлаже висину средстава 

и оправданост инвестиције, а одлуку доноси Градоначелник. 

 

Средства за спорт по програму 

 

Члан 10. 

 

Укупна средства планирана буџетском позицијом - „средства за спорт по 

Правилнику о расподјели“ рашчлањују се на два дијела:  

Један дио средстава се распоређује за врхунски спорт по објављеном Јавном позиву 

за финансирање пројеката удружења грађана а други дио средства се распоређује по 

Програму расподјеле средстава за спорт. 

„Средства за врхунски спорт распоређиваће се искључиво спортским клубовима који 

се такмиче у Премијер Лиги Босне и Херцеговине и то путем Јавног позива за 

достављање пројектних предлога. Средства ће се додјељивати по ЛОД методологији 

дефинисаној Одлуком о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на 

подручју Града Бијељина.“ 

 

„Средстава која су планирана по Програму расподјеле средстава“ распоређиваће се 

по раздјелима у проценту од укупних средстава а у складу са  чланом 6. овог 

Правилника и то на следећи начин:  

Раздио 1. Фудбал 47,06% од укупног износа: 

Раздио 2. Кошарка 5,76% 

Раздио 3. Одбојка 7,02% 

Раздио 4. Рукомет 9,57% 

Раздио 5. Борилачки спортови 14,78% 

Раздио 6. Остали спортови (такмичарски клубови ) 5,59% 

Раздио 7. Инвалидни спорт 4,55% 

Раздио 8. Шах 2,03% 

Раздио 9. Секције ( турнирска такмичења) 0,96% 

Раздио 10. Спортови промотивног карактера 0,88% 

Раздио 11. Материјални трошкови Соколског дома 1,80%  

Одјељење за друштвене дјелатности даје приједлог Савјету за спорт који врши 

расподјелу средстава за сваки клуб у појединачном износу у оквиру наведеног 

раздјела и процента који тај раздио има. Одлуку о расподјели средства доноси 

Градоначелник који може кориговати и измјенити предложену расподјелу 

средстава добијену од Савјета за спорт“. 

 

Спортски реквизити и опрема 

 

Члан 11. 

 

Спортски реквизити и опрема који су предмет Оквирног споразума намјењени су за 

потребе спортских такмичења основних и средњих школа и других спортских 

манифестација које се одржавају на подручју Бијељине.  

Критеријуми за добијање спортских реквизита и опреме су: 

− Да је Градска управа или Скупштина града покровитељ манифестације, 

− Да манифестација има општи друштвени значај за локалну заједницу, 

− Да је организатор манифестације обезбједио више од 70% спортских 

реквизита и опреме потребних за одржавање манифестације, 

− Да се програмом манифестације промовише Град Бијељина као и значај 

бављења спортом, 



− Да окупља што већи број учесника с акцентом на омладински и школски 

спорт, 

− Да је организаторе манифестације испунио све услове у погледу безбједности 

свих учесника манифестације. 

Организатор манифестације упућује захтјев Одјељењу за друштвене дјелатности  за 

додјелу спортских реквизита и опреме са јасно дефинисаним доказима да испуњава 

Критеријуме из предходног става. Начелник Одјељења за друштвене дјелатности 

одобрава захтјеве. Организатор манифестације могу бити удружења и појединци из 

члана 2.овог Правилника.   

 

 

Завршна одредба 

 

Члан 12. 

 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о расподјели 

средстава за спорт и физичку културу (Службени гласник Града Бијељина број: 

2/14, 1/15, 2/16 и 4/17) 

 

Члан 13. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објављивиће се у „Службеном 

гласнику Града Бијељина”. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  

 

 

Број: 02-014-1-228/18                                                                         Градоначелник                                                                            

Бијељина,                                                                                    

Датум, 13.02.2018. године                                                               

                                                                                                                 Мићо Мићић  


