СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Ивањица, 9 април 2013

Година VI – Број 5

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 16. Одлуке о
буџету општине Ивањица за 2013. годину («Службени
лист општине Ивањица» број 10/2012), Председник
општине Ивањица на предлог Општинске управе
доноси:

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 16. Одлуке о
буџету општине Ивањица за 2013. годину («Службени
лист општине Ивањица» број 10/2012), Председник
општине Ивањица на предлог Општинске управе
доноси:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

o употреби средстава текуће буџетске резерве

o употреби средстава текуће буџетске резерве

1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2013. («Службени лист
општине Ивањица» број 10/2012), раздео 3.
Општинска управа, функција 160 – Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом
месту, економска класификација 499 – Средства
резерве – текућа резерва, одобравају се средства
Установи за предшколско образовање и
васпитање Дечји вртић Ивањица у износу
1.760.065,80 динара за плаћање изведених
радова на објекту „Звончица“ на Мркочевцу .

1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2013. («Службени лист
општине Ивањица» број 10/2012), раздео 3.
Општинска управа, функција 160 – Опште
јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, економска класификација 499 –
Средства резерве – текућа резерва, одобравају
се недостајућа средства Општинској управи
средства у износу 62.353,00 динара за исплату
јубиларне награде по решењу број: 114-5/201301 које је донео Начелник општинске управе..

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру рездела 3. – Општинска управа,
глава 03-Установа за предшколско образовање
и васпитање дечји вртић Ивањица, функција
911 – Предшколско образовање, апропријација
економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање..

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру рездела 3. – Општинска управа,
глава 00-Општинска управа, функција 130 –
Опште услуге, апропријација економска
класификација 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи.

3.
3.

O реализацији овог решења стараће
Општинска управа - одељење за финансије.

O реализацији овог решења стараће се
Општинска управа - одељење за финансије.

4.
4.

Oво решење биће објављено у «Службеном
листу општине Ивањица».

Oво решење биће објављено у «Службеном
листу општине Ивањица».

се

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић
Миломир Зорић
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(«Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 16. Одлуке о
буџету општине Ивањица за 2013. годину («Службени
лист општине Ивањица» број 10/2012), Председник
општине Ивањица на предлог Општинске управе
доноси:

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 16. Одлуке о
буџету општине Ивањица за 2013. годину («Службени
лист општине Ивањица» број 10/2012), Председник
општине Ивањица на предлог Општинске управе
доноси:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

o употреби средстава текуће буџетске резерве

1.

2.
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o употреби средстава текуће буџетске резерве

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2013. («Службени лист
општине Ивањица» број 10/2012), раздео 3.
Општинска управа, функција 160 – Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом
месту, економска класификација 499 – Средства
резерве – текућа резерва, одобравају се
недостајућа средства Општинској управи
у износу 1.000,00 динара за уплату основног
капитала по Одлуци о усклађивању одлуке о
оснивању Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу општине Ивањица“ са Законом о
јавним предузећима..

1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2013. («Службени лист
општине Ивањица» број 10/2012), раздео 3.
Општинска управа, функција 160 – Опште
јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, економска класификација 499 –
Средства резерве – текућа резерва, одобравају
се недостајућа средства Општинској управи у
износу 100.000,00 динара за дотацију Већу
савеза синдиката општине Ивањица по
Заључку Општинског већа број 06-13/2013.

2.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру рездела 3. – Општинска управа,
глава 00-Општинска управа, функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, апропријација економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.

3.

Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру рездела 3. – Општинска управа,
глава 00-Општинска управа, функција 130 –
Опште услуге, апропријација економска
класификација 621 – Набавка финансијске
имовине.

4.

O реализацији овог решења стараће
Општинска управа - одељење за финансије.

се

3.

O реализацији овог решења стараће се
Општинска управа - одељење за финансије.

5.

Oво решење биће објављено у «Службеном
листу општине Ивањица».

4.

Oво решење биће објављено у «Службеном
листу општине Ивањица».

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

На основу члана 38.Закона о удружењима
(„Сл.Гласник РС“, бр. 51/2009), и на основу члана 46. и
47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07) и члана 65. Статута
општине Ивањица ("Службени гласник РС", број 79/08
и „Службени лист општине Ивањица“, број 7/12 и 9/12)
и општинско Веће, на седници одржаној дана
18.03.2013. године, донело је

Борј 5

На основу члана 141. Закона о спорту, Члана 65.
Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“
број 79/08, „Службени лист општине Ивањица“ број
7/12 и 9/12), Општинско веће општине Ивањица на
седници одржаној дан 3. aприла 2013. године доноси
следећи:

ПРАВИЛНИК
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА (КЛУБОВА И УДРУЖЕЊА)
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

ИЗМЕНЕ
И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ,
КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЦИВИЛНОГ
ДРУШТВА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА- ПРОГРАМА
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ
СУНФИНАСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ИВАЊИЦА

Члан 1.
Правилник о категоризацији спортских
организација општине Ивањица ( у даљем тексту:
Правилник) утврђује категоризацију грана спорта.

Мења се први став члана 8 Правилника тако да

ОПШТА ПРАВИЛА

гласи:
„ Конкурс из члана 7 овог правилника спроводи
Комисија за избор пројеката – Програма за доделу
средстава Удружењима ( у даљем тексту: Комисија ),
коју именује Општинско Веће општине Ивањица.
Мења се 4. став члана 12. тако да гласи
Инвестициона улагања у изградњу, опремање
одржавање пословног простора“.

Члан 2.
-

„
и

Измене и допуне Правилника ступају на снагу
осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Ивањица.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ИВАЊИЦА
01 Број 06-13/2013
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

-

Категоризација се ради за гране спорта
преко којих се остварује општи интерес
на територији општине Ивањица у
складу са правилником о гранама спорта
Министарства омладине и спорта Србије
Категоризација се ради за гране спорта
чија се делатност обавља преко клубова
који су редовни чланови гранских
спортских републичких савеза преко
којих се остварује општи интерес у
области спорта у Републици Србији и
који су у систему такмичења наведених
савеза а
који су реднови чланови
Олимпијског
комитета
Србије
и
Спортског савеза Србије
Члан 3.

На основу права из категоризације клубови
из Члана 2. овог Правилника стичу право финансирања
из буџета општине Ивањица намењеног за редовне
програме.
Остала спортска удружења се не категоришу
и имају право коришћења буџетских средстава само по
основу подношења пројеката за посебне програме.

Члан 4.
Основни критеријуми за Категоризацију
грана спорта сходно Члану 2. овог Правилника су:
1. Прилагођеност националне категоризације
општини Ивањица у складу са развијеношћу
грана спорта на територији општине
2. Традиција гране спорта у општини
3. Ранг такмичења
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Број 5
4.
5.

6.

1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Постигнути
резултати
у
последњем
такмичарском циклусу
Број регистрованих спортиста за претходни
такмичарски циклус у редовном систему
такмичења,
односно
спортиста
у
појединачним гранама спорта
(одвојено
мушке и женске категорије)
Број
ангажованих
стручњака
са
одговарајућом лиценцом гранског савеза
преко ког се остварује општи интерес у
области спорта у општини Ивањица

-

 ПЕТА КАТЕГОРИЈА (18 бодова)
2.
Редни
број
1.
2.
3.
4.

 ПРВА КАТЕГОРИЈА (50 бодова)
- Фудбал
- Одбојка
- Атлетика
- Рукомет
- Кошарка
- Стрељаштво
- Школски спорт

 ДРУГА КАТЕГОРИЈА (40 бодова)
- Скијање
- Шах
- Карате
- Мали фудбал
- Пливање
- Стони тенис
- Спорт особа са инвалидитетом
 ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА (35 бодова)
- Мото спорт
- Параглајдинг
- Гимнастика
- Спортски ауто-мото
- Бокс
- Бициклизам
- Тенис

Планинарство
Фитнес

 ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА (28 бодова)
- Џиуџица
- Спортски риболов
- Аикидо
- Боди билдинг
- Екстремни спортови
- Спортско пењање
- Оријентиринг

Прилагођеност националне категоризације
општини Ивањица у складу са
развијеношћу грана спорта на територији
општине

Правилником о Националној категоризацији
спортова Министарства омладине и спорта на коју је
сагласност дао Министар омладине и спорта Републике
Србије 28.децембра 2012. године, Спортски савез
Србије (за неолимпијске спортове) односно Олимпијски
комитет Србије (за олимијске спортове) извршили су
категоризацију грана спорта за период две године.
На освнову тог Правилника спортске гране су
разврстане у пет категорија. Прилагођавањем овог
Правилника општини Ивањица а на основу равијености
спортске гране на нивоу општине, спортских резултата
клубова и спортиста, масовности спортске гране,
стручног рада као и спортских грана од посебног
значаја за општину Ивањица, спортске гране су
разврстане у следеће категорије које носе одговарајући
број бодова:
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3.

Практично стрељаштво
Летеће мете
Електронски пикадо
Мото спорт
Аеробик
Сеоски спорт
Рекреативни спорт
Спортски лов

Традиција спорта у општини
Критеријум
Клубови основани пре 50
и више година
Клубови од 25 до 50
година традиције
Клубови од 10 до 25
година традиције
Клубови од 5 до 10
година традиције

Максималан
број бодова
10
8
6
3

Ранг такмичења
У екипним спортовима постоје следећи нивои
(рангови) такмичења:
Општинске лиге
Међуопштинске лиге (окружне)
Регионалне (покрајинске,
међуокружне, III лиге)
IV. II лиге
V.
I лиге
VI. Националне лиге највишег ранга (
Супер лиге, „А“ лиге „
I.
II.
III.

* Напомена: У екипним спортовима где нема
„Супер лиге“ и „А-лиге“, као највиши ранг се признаје I
лига Србије (V ниво)

5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

У појединачним спортовима постоје следећи
ниови (рангови) такмичења:
I.
Градско/општинско
(међуопштинско) првенство
II.
Окружно/
регионалнопокрајинско првенство
III.
Државно првенство

4.

II место

III место
I I I место

I место

II место
II место

III место

I место

II место

III место
III место

Пионири
(50%)
15
12
9
6
5
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VI
ниво
V
ниво
IV
ниво
III
ниво
II
ниво
I
ниво

40

35

30

30

24

20

25

21

18

20

17

15

30

26

22

22

18

15

20

17

15

15

13

11

25

20

17

18

14

12

15

12

10

12

10

7

20

17

14

14

12

9

12

10

8

10

8

6

15

12

10

10

8

6

9

7

5

8

6

4

10

8

6

8

6

4

7

5

3

6

4

3

II место

Кадети
(60%)
18
15
12
9
6
4

Јуниори
(70%)

Сениори
РБ

Пионири
(50%)
15
10
5

Пионири
(50 %)

3 и више медааља
I место

2 медаље

1 медаљa
I I I место

3.

III
ниво
II
ниво
I
ниво

1 медаљa
I I I место

2.

2 медаље

1.

3 и више медааља
I место

3 и више медааља
I место

*Напомена: Бодује се посебно мушки а
посебно женски нивои такмичења.

1 медаљa
I I I место

ПОЈ
ЕДН
ИНА
ЧН
И
СП
ОРТ
ОВ
И

2 медаље

Кадети
(60%)
18
12
6

Кадети
(60 %)

3 и више медааља
I место

30
20
10

Јуниори
(70%)
21
14
7

30

25

20

21

16

14

18

15

12

15

12

10

20

15

10

14

11

7

12

9

6

10

8

5

10

7

4

7

5

3

6

4

2

5

3

4

1медаљa
I I I место

Сениори

2 медаље

Појединачни
спортови
III ниво
II ниво
I ниво

Пионири
(50 %)

I место
I место

30
24
18
12
9
6

Јуниори
(70%)
21
18
12
9
6
5

Кадети
(60 %)

ЕКИ
ПН
И
СП
ОРТ
ОВ
И

I место
I место

Сениори

Јуниори
(70%)

Сениори
РБ

Број бодова
Екипни
спортови
VI ниво
V ниво
IV ниво
III ниво
II ниво
I ниво

Борј 5

Постигнути резултати у последњем
такмичарском циклусу

III место
I I I место
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*Напомена: Бодује се посебно мушки а
посебно женски резултати

5.

Број регистрованих спортиста за претходни
такмичарски циклус у редновном систему
такмичења,
односно
спортиста
у
појединачним гранама спорта (одвојено
мушке и женске категорије)

СЕНИОРИ
- 15 и мање такмичара 10 бодова, 16
и више- 20 бодова
ЈУНИОРИ- 10 и мање такмичара 10 бодова, 11 и
више- 20 бодова
КАДЕТИ- 10 и мање такмичара 10 бодова, 11 и
више- 20 бодова
ПИОНИРИ- 20 и мање такмичара 10 бодова, 21 и
више- 20 бодова
*Напомена: Посебно се бодује школа спорта
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20 и мање полазника- 10 бодова
20 до 40 полазника- 15 бодова
Преко 40 полазника- 20 бодова
6.

Број
ангажованих
стручњака
са
одговарајућом лиценцом гранског савеза
преко ког се остварује општи интерес у
области спорта у општин Ивањица

9 април 2013

На основу Члана 137. и 138. Закона о спорту
(„Службени гласник РС“ бр 24/2011), Члана 65. Статута
општине Ивањица („Службени гласник РС“ број 79/08,
„Службени лист општине Ивањица“ број 7/12 и 9/12),
на седници одржаној 3. aприла 2013. године донело је
ПРАВИЛНИК

Рб.
1.
2.
3.

Варијанта 1:
Број стручњака
3 и више стручњака
2 стручњака
1 стручњак
Члан 5.

О ФИНАНСИРАЊУ У ОБЛАСТИ СПОРТА И
ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У ОПШТИНИ ИВАЊИЦА

Бодови
15
10
5

Члан 1.

Рангирањем грана спортова остварује се право
на финансирање програма за наредне две године (два
такмичарска циклуса).
На основу овог правилника рангирање грана
спорта врши се сваке две године на основу достављених
захтева спортских организација и документације, у
складу са правилником.
Члан 6.
Измене и допуне Правилника вршесе сваке 2
године на захтев корисника о чему одлуку доноси
одговарајући орган Спортског савеза општине Ивањица
имајући за основ Правилник Министарства омладине и
спорта о Националној категоирзацији као и настале
промене.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“.
Члан 8.
Овај Правилник ће бити
„Службеном лист општине Ивањица“.

објављен

у

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01Број:400-22/2013

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

Овим Правилником утрврђују се основни
критеријуми и мерила за финансирање активности у
области спорта и физичке културе средствима буџета
општине Ивањица (у даљем тексту: Општина)
Критеријуми и мерила из става 1 овог Члана
утврђују се у циљу објективног вредновања програма
редовних
и
посебних
активности
спортских
организација којима се задовољавају потребе грађана у
области спорта (првенствено дечијег и омладинског),
подстиче
развој,
унапређење
и
афирмацију
такмичарског и рекреативног спорта на територији
Општине.
Члан 2.
Финансирање редовних програма реализује се
преко Спортског савеза општине Ивањица а на предлог
Комисије за израду нормативних аката који регулишу
област спорта у општини Ивањица ( у даљем тексту:
Комисија).
Посебни програми финансирају се преко јавних
конкурса који расписује Спортски савез а програме
обрађује, одабира и предлог за финансирање даје
Комисија. Све одлуке о финансирању редовних и
посебних програма доноси Управни одбор Спортског
савеза а сагласност на одлуке даје Општинско Веће.
Члан 3.
Право на финансирање редовних програма
могу остварити спортске организације које испуњавају
седеће услове:
 Да
је
спортска
организација
уредно
регистрована код Агенције за привредне
регистре
 Да је седиште на територији општине Ивањица
 Да је члан Спортског савеза општине Ивањица
 Да је члан Гранског, Републичког Спортског
савеза преко кога се остварује општи интерес у
области спорта у Републици Србији
 Да учествује у редовном систему такмичења у
оквиру гранског савеза.
 Да није у последње две године правоснажном
одлуком кажњена за прекршај или привредни
преступ везан за њену делатност
 Да је оправдао наменски одобрена средства за
претходни период (годину)

7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

9 април 2013








Да нема блокаду рачуна, пореске дугове или
дугове према другим организацијама
Да испуњава права и обавезе према Савезу на
основу Члана 19. Статута Спортског савеза
Ивањице
Да у року доставља податке и тражену
документацију ( документација се доставља у
облику обрасца-упитника чији садржај одређује
Комисија).
Посебни програми морају садржати:
Елаборат о организацији и значају спортске
активности
Циљ и време одржавања
Финансијски план о исплативости (ефектима за
развој спортске активности)

Одлуку о финансирању посебних програма
који се одобравају путем јавног конкурса доноси
Управни одбор Спортског савеза на предлог Комисије а
сагласност даје Општинско Веће

Борј 5

Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“.
Члан 8.
Овај Правилник ће бити
„Службеном листу Општине Ивањица“.

објављен

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
01, Број:400-22/2013

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

Члан 4.
Прецизни
критеријуми,
као
основ
за
финансирање, по овом Правилнику дати су у
Правилнику о категоризацији спортских удружења
(клубова) општине Ивањица а он је нераздвојни део
овог Правилника.
Члан 5.
Спортске организације које се финансирају из
редовног програма у обавези су да средства користе
искључиво за намене за која су додељена а у складу са
одобреним
програмом.
Спортске
организације,
корисници средстава из редовног програма у обавези су
да Управном одбору спортског савеза општине
достављају:
 Шестомесечни
извештај
о
реализацији
програма рада (Финансијске и Наративне)
 Деветомесечне извештаје о реализацији
програма рада (Финансијске и Наративне)
 Годишње извештаје о реализацији програма
рада (Финансијске и Наративне)
Спортске организације које су добиле средства
за реализацију посебних програма дужне су да доставе
Извештаје о реализацији пројеката (Финансијске и
Наративне) у року од 30 дана од завршетка пројекта.
Ненаменско трошење буџетских средстава и
непоштовање утврђених рокова може имати за
последицу: обуставу даљег преноса средстава, повраћај
средстава, неодобравање средстава у наредној години и
сл.
Члан 6.
Пренос средстава
прописане овом одлуком
зависности од остваривања
текућој години- сразмерно
савеза општине.

корисницима за намене
вршиће се сразмерно у
буџета општине Ивањица у
и финансирању Спортског

у
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