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17.
На основу члана 3. Правилник о начину суфинансирања трошкова Спортских
организација („Службени лист општине Сента“, бр. 3/2014) и члана 4. Правилник о
категоризацији спортских организација у општини Сента („Службени лист општине
Сента“, бр. 3/2014), председник општине Сента Рудолф Цегледи, дана 21. фебруара
2014. године расписује следећи
ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава за суфинансирање трошкова Спортских организација из
буџета општине Сента за 2014. годину
1. Укупан износ средстава за финансирање трошкова спортских организација из
буџета општине Сента за 2014. годину износи

4.817.915,00 динара
и предвиђена су у функцији 810, позиција 288-02,
економска класификација 481.
2. На основу права на категоризацију, спортске организације, стичу право
финансирања из буџета општине Сента, намењеног за редовне програме финансирањадотација, уз услов да испуне прописане критеријуме.
3. Категоризација се изражава у бодовима. Максималан број бодова у
категоризацији износи 170 бодова за једну спортску организацију. Укупан број бодова
који добију спортске организације се деле са износом одобрених или планираних
буџетских средстава за дотације и добија се вредност једног бода. Вредност једног бода
се множи са бројем добијених бодова и та средства се одобравају спортској
организацији.
4. Основни критеријуми категоризације и максимуми бодова који се могу
доделити спортским клубовима у општини Сента су:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План и програм рада за наредну годину
Ранг такмичења
Постигнути резултати у протеклој години
Број такмичара у клубу
Броја ангажованих спортских стручњака
Услови рада
Општинска категоризација спортова
Статус спорта на националном и међународном плану
Традиција и године постојања клуба

не бодује се
30 бодова
45 бодова
30 бодова
10 бодова
20 бодова
15 бодова
10 бодова
10 бодова

5. По расписаном конкурсу за доделу средстава за финансирање трошкова
спортских организација из буџета општине Сента за 2014. годину, спортске
организације чланови Спортског савеза општине Сента, поднесу пријаву уз коју
прилажу:
 копију решења о упису у регистар,
 копију чланства у гранском савезу,
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 копију одлуке о лицу за заступање,
 копију решења о текућем рачуну и овлашћеним лицима за потписивање
финансијских докумената
 доказ да није рачун блокиран у току конкурисања
6. Јавни конкурс се објављује дана 21. фебруара 2014. године на огласној табли
Општинске управе општине Сента, у "Службеном листу општине Сента" и на
званичној интернет презентацији општине Сента.
7. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА, на адресу Главни трг бр. 1., 24400 Сента, поштом или предајом
писарници Општинске управе општине Сента.
Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефону: 655413 од Aндраша Кошицког.
Рок за подношење пријава је 07. март 2014. године, до 14,00 часова.
8. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од
7,00 до 15,00 часова, у згради Скупштине општине у Сенти, Главни трг бр. 1.,
канцеларијa бр. 50., односно преузети са званичне web-презентације општине Сента
www.zenta-senta.co.rs
9. О спроведеном поступку јавног конкурса комисија води записник и доноси
одлуку за доделу средстава за финансирање трошкова спортских организација из
буџета општине Сента за 2014. годину и исту доставља спортским организацијама у
року од 8 дана од дана закључења конкурса.
10. На одлуку о додели средстава за финансирање трошкова спортских
организација из буџета општине Сента за 2014. годину учесници конкурса имају право
да поднесу приговор Општинском већу општине Сента у року од осам дана од дана
достављања.
Одлука Општинског већа донета по приговору је коначна и извршна.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник општине Сента
Број: 401-5/2014-II
Дана: 21. фебруар 2014. године
Сента

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи, c.p.
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ПРИЈАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
СЕНТА ЗА 2014. ГОДИНУ ИЗ ОБЛАСТИ:
1. суфинансирање трошкова спортских организација,

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив спортске организације

Адреса (улица, број, место)
Матични број
ПИБ
Шифра делатности
Заступник-ци
Телефон / Факс
Е-mail / Web адреса
Одговорно
лице за пријаву

Име и презиме
Телефон /Е-mail
адреса
Назив и адреса

Пословна
банка

Број рачуна
Лице одговорно за
потписивање рачуна
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ПРИЛОГ ПРИЈАВИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

Овлашћено лице
Спортске организације
м. п.
_________________________
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КРИТЕРИЈУМ БР. 0 - ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2014. ГОДИНУ



Потребан образац : К - 0
Број максималних бодова: не бодује се

Правила бодовања: Свака спортска организација, , доставља план и програм рада
за наредну годину, кроз прописани образац. План и програм рада се предаје ради увида
у ком обиму и с којим циљем организација жели да настави рад наредне године.
Спортска организација може да конкурише за редован програм, спортску
манифестацији од значаја за општину Сента и посебан програм.
План и програм рада је почетно стање за бодовање наредне године у критеријуму
Реализација плана и програма рада .
Изглед обрасца К - 0
Циљеви и задаци

1.

Број
учесника у
активности

Износ планираних трошкова

Редовни програми:

2.
3.
4.
5.
6.

Посебан
програм
Назив
манифестације:

Укупно циљева:
Укупан број учесника у реализацији плана и програма
рада:
Укупно планираних трошкова :

НЕМА БОДОВА
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КРИТЕРИЈУМ БР. 1 - РАНГ ТАКМИЧЕЊА



Максимум бодова : 30
Потребан образац К – 1

Правила бодовања: Код екипних спортова, спортских организација поставља се
табеларно 6 нивоа а код појединачних 3. У случају да у екипном спорту има само
четири нивоа такмичења, максималан број бодова се умањује за 10%, ако има три
нивоа, за наредних 10% итд. У појединачним спортовима, ако постоји само два нивоа
такмичења, број бодова се умањује за 20%, а ако има само један ниво такмичења, број
бодова се умањује за 40% од максималног броја бодова. Узима се највећи број бодова
само за најбољи резултат неке екипе за укупно бодовање.
Уколико спортска организација има мушку и женску екипу, бодује се посебно
мушка и женска екипа , с тим што друга екипа по полу која има нижи ранг може
добити умањено за 50% у односу на број бодова на табели по разради.
Уколико се пређе максимум бодова у складу са претходним ставом , то се
признаје и у одлуци се уписује ( + М или Ж).
РАЗРАДА БОДОВАЊА
У екипним спортовима постоје следећи нивои (рангови) такмичења:
I. Општинске лиге
II. Међуопштинске лиге (окружне...)
III. Регионалне (покрајинске, међуокружне, III лиге...)
IV. II лиге
V. I лиге
VI. Националне лиге највишег ранга (Супер лиге, „А“ лиге...)
* Напомена: У екипним спортовима где нема „Супер лиге“ и „А-лиге“, као највиши
ранг се признаје I лига Србије (V ниво).
У појединачним спортовима постоје следећи нивои (рангови) такмичења:
I. Градско/општинско (међуопштинско) првенство
II. Окружно/регионално-покрајинско првенство
III. Државно првенство
Број бодова
Екипни
спортови

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

Сениори

Јуниори

Кадети

Пионири

30
24
18
12
9

21
16.5
12.6
9
6.3

18
15
10.8
7.2
5.4

15
12
9
6
4.5

6

4.5

3.6

3

Појединачни
спортови

Сениори

Јуниори

Кадети

Пионири

III ниво

30

21

18

14.25

II ниво

18

12.6

10.8

9

I ниво

9

6.3

5.4

4.5

Изглед обрасца К - 1
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Екипни
спортови

Сениори

Јуниори

Кадети

Пионири

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

Појединачни
спортови

Сениори

21.02.2014.

Јуниори

Кадети

Пионири

III ниво
II ниво
I ниво

Напомена: спортска организација мора навести тачне податке пре свега се то односи на
појединачна такмичења и спортове, тј. назив такмичења, ранг уколико је урадио грански
савез, да ли има квалификација и слично. Уколико нема релевантних података , комисија
задржава право да сама одреди ранг.
Спортској организацији се увећава број бодова _______из разлога __________; умањује број
бодова _______из разлога________________, те је укупан број бодова: _____________
Напомена у случају посебног- нестандардног рангирања:
КРИТЕРИЈУМ БР. 2 - ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ



Потребан образац: К - 2
Број максималних бодова: 45

Правила бодовања: У случају да у екипном спорту има само четири нивоа такмичења,
максималан број бодова се умањује за 10%, ако има три нивоа, за наредних 10% итд. У
појединачним спортовима, ако постоји само два нивоа такмичења, број бодова се
умањује за 20%, а ако има само један ниво такмичења, број бодова се умањује за 40%
од максималног броја бодова. Узима се највећи број бодова само за најбољи резултат
неке екипе за укупно бодовање.
Уколико спортска организација има мушку и женску екипу, бодује се посебно
мушка и женска екипа , с тим што друга екипа по полу која има ниже резултате може
добити умањено за 50% у односу на број бодова на табели по разради.
Уколико се пређе максимум бодова у складу са претходним ставом , то се
признаје и у одлуци се уписује ( + М или Ж).
Спортска организација сем табеларног бодовања може добити још 5 додатних
бодова за такмичаре или екипе у смислу екипног или појединачног резултата, ако су
освојили прва три места државном-међународном званичном такмичењу а нису биле
бодоване по табели и критеријуму.
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ЕКИПНИ СПОРТОВИ, табела бодовања

I половина

II половина

I место

I половина

II половина

I место

I половина

II половина

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

I место

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

Пионири /50%/

II половина

Екипни
спортови

Кадети /60%/

I половина

Рб.

Јуниори /70%/

I место

Сениори

45
40
30
25
20
15

40
30
25
20
15
10

30
25
19,96
15
10
7

36,22
28
21
17,5
14,14
10,5

28
21
17,5
13,98
10,5
7

21
17,5
13,98
10,5
7
4,9

27
24
18
15
12
9

24
18
15
12
9
6

18
15
12
9
6
4,2

22,5
20
15
12,5
10
7,5

20
14,98
12,5
9,88
7,5
5

15
12,5
9,88
7,5
5
3,5

5 и више медаља

3-4 медаље

1-2 медаље

5 и више медаља

3-4 медаље

1-2 медаље

5 и више медаља

3-4 медаље

1-2 медаље

5 и више медаља

3-4 медаље

1-2 медаље

III ниво

Пионири /50%/

45

40

30

31,5

28

21

27

24

18

22,56

20

15

II ниво

ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ, табела бодовања
По
Сениори
Јуниори /70%/
Кадети /60%/
јед
ин
Р ач
б ни
сп
ор
то
ви
1.

30

25

19,96

21

17,5

13,98

18

15

12

15

12,5

10

20

15

10

14

10,5

7

12

9

6

10

7,5

5

2.

I ниво

3.

Изглед обрасца К – 2
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II половина

I половина

Пионири /50%/

I место

II половина

I половина

I место

II половина

I половина

I место

II половина

Кадети /60%/

1-2 медаље

3-4 медаље

Пионири /50%/
5 и више медаља

1-2 медаље

3-4 медаље

Кадети /60%/
5 и више медаља

1-2 медаље

3-4 медаље

1-2 Медаље

3-4 медаље

5 и више медаља

Јуниори /70%/

2.

II ниво

3.

I ниво

III ниво

Р. бр.
Појединачни
спортови

Сениори

1.

Јуниори /70%/

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

5 и више медаља

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

Екипни
спортови

I половина

Редни
број

I место

Сениори

21.02.2014.

Напомена: спортска организација мора навести тачне податке пре свега се то односи на
појединачна такмичења и спортове, тј. назив такмичења, вредновање уколико је то урадио
грански савез, да ли има квалификација и слично. Уколико нема релевантних података ,
комисија задржава право да сама одреди број бодова.
Спортској организацији се увећава број бодова _______из разлога __________; умањује
број бодова _______из разлога________________, те је укупан број бодова: _____________
Напомена у случају посебног – нестандардног бодовања:
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КРIТЕРIЈУМ БР. 3 - БРОЈ ТАКМIЧАРА У КЛУБУ
 Потребан образац : К - 3
 Број максималних бодова: 30
Правила бодовања: Само се бодују такмичари у протеклој сезони. Под такмичаром се
подразумева да је лиценциран у екипи за тражену годину, те је учествовао на
такмичењу по записнику лиге или првенства.
Табела бодовања
Редни број

Број такмичара

Бодови

1.

40 такмичара

21-30

2.

30 такмичара

11-20

3.

20 такмичара

6-10

4.

10 такмичара

1-5

Iзглед обрасца К- 3


Iзглед обрасца израђује Комисија за спровођење конкурса.
КРIТЕРIЈУМ БР. 4 - БРОЈ АНГАЖОВАНIХ СПОРТСКIХ СТРУЧЊАКА
Максимални број бодова : 10
 Потребан образац К - 4
Правила бодовања: бодују се тренери који су ангажовани у клубу лиценцирани од
стране савеза за тражену такмичарску годину и који имају вишу или високу стручну
спрему из области спорта и физичког васпитања.
Табела бодовања:
Редни
број
1.
2.
3.

4 и више тренера
3 тренера
2 тренера

10
8
6

4.

1 тренер

3

Број тренера

Iзглед обрасца К - 4
Iме и презиме тренера ____________________________
1._______________ звање
2._______________ звање
3._______________ звање
Број ангажованих спортских стручњака је ________

Бодови

Бодови

Прилог: оверена лиценца за такмичарску годину и уговор о ангажовању
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КРIТЕРIЈУМ БР. 5 - УСЛОВI РАДА
 Максимални број бодова: 20
 Потребан образац : К - 5 (комисија сама попуњава без клубова)
Правила бодовања: На основу стварног стања одређено је које услове имају по основу
стања објеката, запослених радника и плаћања материјалних трошкова итд. Постоје
три групе, те се бодује на следећи начин:
20 бодова: немају свој објекат, плаћају домара, плаћају закуп-кирију, нема дотације за
спортски објекат, немају тренера на дотацији
15 бодова: немају дотацију за тренера, делимично плаћају домара, закуп, кирију, сталне
трошкове, немају потребне све додатне просторије
10 бодова: недостају неке неопходне просторије за спортску активност, делимично
мало плаћају сталне трошкове, остале трошкове, надокнаде
5. бодова: имају дотацију за тренера, имају плаћене сталне трошкове, имају плаћеног
домара, имају све неопходне просторије и салу за спортску активност
Спортска организација бр.

Услови рада:

Бодовање:

Напомена :______________
________________________
________________________
КРIТЕРIЈУМ БР. 6 - ОПШТIНСКА КАТЕГОРIЗАЦIЈА СПОРТОВА
 Максимални број бодова: 15
 Потребан образац: К - 6, попуњава Комисија
Правила бодовања: бодује се на основу категоризације која је урађена по стратегији и
која се сваке две године мења. Те се тај документ користи као основ. Све спортске
гране су подељене у 4 групе:
Прва група:
15
Друга група:
11
Трећа група:
7
Четврта група:
3
КРIТЕРIЈУМ БР. 7.- СТАТУС СПОРТА НА НАЦIОНАЛНОМ I
МЕЂУНАРОДНОМ ПЛАНУ
 Максим број бодова: 10
 Потребан образац: К-7, попуњава само комисија
Правила бодовања: По основу Правилника о критеријумима категоризације спортова ,
мисаоних спортских игара, спортских вештина, које издаје Министарство спорта и
омладине Републике Србије и Спортски савез Србије .
Прва група:
Друга група:
Трећа група:
Четврта група:
Пета група:

10 бода
8 бода
6 бода
4 бода
2 бода
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КРIТЕРIЈУМ БР. 8. ТРАДIЦIЈА I ГОДIНА ПОСТОЈАЊА КЛУБА
 Максимални број бодова: 10
 Потребан образац: К -8
Правила бодовања: Спортске организације уписују годину оснивања организације, уз
копију документа као доказ истог, те се према табели бодује :
Редни
број
1.
2.
3.
4.

Критеријум
Клубови основани пре 50 и више година
Клубови од 25 до 49 година традиције
Клубови од 5 до 24 године традиције
Клубови од 3 до 4 године традиције

Максималан
број бодова
10
8
5
3

Iзглед обрасца К - 8
Редни
Критеријум
број
1.
Клубови основани пре 50 и више година
2.
Клубови од 25 до 49 година традиције
3.
Клубови од 5 до 24 године традиције
4.
Клубови од 3 до 4 године традиције
Прилози: доказ о години оснивања клуба

Максималан
број бодова

Садржај:
17

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ТРОШКОВА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
СЕНТА ЗА 2014. ГОДИНУ

ИЗДАВАЧ:

Одељење за скупштинске и извршне послове, Сента,
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444

ОДГОВОРНИ
УРЕДНИК:

Карољ Кермеци, дипл. правник, Секретар СО Сента

ГОДИШЊА
ПРЕТПЛАТА:
ЖИРО РАЧУН
ШТАМПА:
ТИРАЖ:
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2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно или за
годину дана унапред. Цена огласа је 2.000,00 динара,
за
претплатнике 1.000,00 динара. За кориснике буџета оглашавање је
бесплатно.
840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа општине
Одељење за скупштинске и извршне послове
200 ком.
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