
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

БРОЈ 3. ГОДИНА XLIX 

6. ФЕБРУАРА 2014. ГОДИНЕ

С   Е   Н   Т   А 



На основу члана 78. тачка 2. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), члана 16. Одлуке о утврђивању основе и мерила за финансирање 
физичке културе и спорта из буџета општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 
11/2012) и у складу са Стратегијом развоја спорта у општини Сента 2012-2016 („Службени 
лист општине Сента“, бр. 13/2011), Општинско веће општине Сента дана 06. фебруара  
2014. године доноси  

П Р А В И Л Н И К 
о додели спортских стипендија 

Члан 1. 
Овим Правилником се утврђују категорије  спортиста, услови  и поступак за 

стицања права, висина и начин исплате, те и друга питања везана за додели  спортских 
стипендија. 

Члан 2. 
Средства за спортске стипендије се планирају у буџету општине Сента за сваку 

календарску годину у складу са Стратегијом развоја спорта у општини Сента 2012-2016.  

Члан 3. 
Право на спортску стипендију имају чланови спортских организација у општини 

Сента, по свим категоријама спортских грана, који стекну статус талентованог - 
перспективног спортисте. 

Члан 4. 
Кандидате за статус талентованог – перспективног спортисте предлажу спортске 

организације, по основу категоризације спортиста Спортског савеза Србије и Олимпијског 
комитета Србије,  резултата,  рада,  диплома и захвалница, остварених у протеклој години. 

Члан 5. 
Спортиста да би стекао право на спортску стипендију и накнаду мора испуњавати 

следеће услове:  

 да је члан спортске организације, који је члан Спортског савеза општине Сента,

 да уредно и редовно обавља све задатке спортисте при спортској организацији,
школском тиму, репрезентацији итд.

 да својим понашањем подстиче и промовише етичке вредности спорта и спортског
живота и стваралаштва,

 да није млађи од  16 година нити старији од  30 годинa.
 да има најмање врло добар успех из учења и одличну (примеран) оцену из владања
 да има стално боравиште на територији општине Сента.
 да је члан Репрезентације Србије-што подразумева да је учествовао на званичним

такмичењима гранског –међународног савеза.

Члан 6. 
Право на спортску стипендију лице остварује на основу конкурисања и пријаве  

спортске организације и одлуке Председника општине , за доделу спортских стипендија. 
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Члан 7. 
Општинско веће Сента доноси одлуку о покретању поступка за доделу спортских 

стипендија из буџета општине Сента и расписује јавни конкурс за доделу спортских 
стипендија за сваку буџетску годину у складу са овим правилником. 

Члан 8. 
Јавни конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Сента, у 

"Службеном листу општине Сента" и на званичној интернет презентацији  општине Сента. 

Члан 9. 
Конкурс из члана 7. овог правилника спроводи Комисија , коју именује Општинско 

веће Сента (у даљем тексту: комисија). 
Стручне и  административне послове  за потребе комисије обавља организациона 

јединица Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе Сента. 
Комисија у свом саставу мора  имати за члана стручњака из области спорта.  

Члан 10. 
Јавни конкурс садржи: 
- намену и износ средства за које се конкурс спроводи; 
- датум објављивања конкурса; 
- услове које спортиста мора да испуни као учесник у јавном конкурсу; 
- критеријуме за доделу спортске стипендије; 
- рок за пријављивање на конкурс; 
- обавезну документацију која се подноси за учешће на конкурсу; 

Члан 11. 
Пријаве на конкурс се подносе Комисији на посебном обрасцу који је саставни део 

овог правилника и конкурсне документације. 
Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпуне пријаве ће се сматрати 

неисправним. 

Члан 12. 
Конкурсна документација садржи: 
- пријавни образац; 
- потврду да је члан спортске организације, који је члан Спортског савеза 

општине Сента, 
- фотокопију извода из матичне књиге рођених  
- потврду о успеху из учења и владања 
- потврду да има стално боравиште на територији општине Сента  
- потврду да је члан репрезентације Србије што подразумева  да је учествовао на 

међународним званичним  такмичењима гранског савеза  

Члан 13. 
По расписаном конкурсу за спортске стипендије, спортски клубови чланови 

Спортског савеза општине Сента, подносе предлоге у предвиђеном року. 
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Члан 14. 
Сем прописаних образаца, спортски клубови достављају доказе у писаној форми у 

виду билтена, диплома, захвалница, спискова савеза или документа који потврђују статус 
спортисте. 

Члан 15. 
Комисија на основу свих приспелих предлога израђује бодовања спортиста. 

Бодовање се врши на основу: 
- категоризацијe спортиста Спортског савеза Србије и Олимпијског комитета до 16 
бодова, 
- постигнутих резултата у протеклој години до 14 бодова по следећој скали: 
 -олимпијскe игре 14 бодова  
 -светско  првенство 12 бодова 
 -европско првенство 10 бодова  
 -балкански шампионат-медитеранске игре   8 бодова 
 -државно првенство 6 бодова 
 - проглашени таленти Покрајинског секретаријата за спорт и омладину   6 бодова 

Додатна разрада: за јуниорску категорију се смањује за 20%, за кадетску 30%  од  
добијених бодова по свим критеријумима. 

Спортиста које Комисија уврсти у бодовање, добија статус талентованог-
перспективног спортисте општине Сента. 

Члан 16. 
О спроведеном поступку јавног конкурса комисија води записник и сачињава 

предлог одлуке о избору спортисте за доделу спортских стипендија из буџета општине 
Сента и исту доставља Председнику општине  у року од 10 дана од дана закључења 
конкурса. 

Конкурсна комисија пре израде предлога одлуке о избору спортисте за доделу 
спортских стипендија може да затражи мишљење Спортског савеза општине Сента. 

У предлогу одлуке из става 1. овог члана, комисија може да предлаже да се 
стипендија исплаћује у дванаест једнаким месечним ратама или у једном износу. 

Члан 17. 
Председник општине на основу записника и предлога комисије доноси одлуку о 

избору  спортисте за доделу спортских стипендија који се финансирају из буџета општине 
Сента у року од пет дана од дана пријема докумената од комисије. 

Члан 18. 
О резултатима јавног конкурса Председник општине обавештава учеснике у 

поступку у року од осам дана од дана утврђивања резултата спроведеног поступка јавног 
конкурса. 

Одлука о избору  спортисте за доделу спортских стипендија који се финансирају из 
буџета општине Сента се објављује на званичној интернет презентацији општине као и у 
"Службеном листу општине Сента", најкасније у року од 14 дана од дана закључења 
уговора. 
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Члан 19. 
Учесници конкурса имају право да поднесу приговор Општинском већу  општине 

Сента у року од осам дана од дана достављања акта из претходног члана. 

Члан 20. 
По коначности одлуке из члана 18. Председник општине закључује уговор о додели 

спортске стипендије из буџета општине Сента који садржи сва права, обавезе и 
одговорности примаоца и даваоца стипендије са спортистом односно његовим родитељем 
или старатељом  најкасније у року од 15 дана. 

Члан 21. 
  Председник општине има право  да обустави даљу исплату стипендије спортисте, 
по предлогу Комисије, Спортског савеза општине Сента или спортске организације:  
  - ако прекида наступ у спортској организацији који га је предложио за спортску 
стипендију,  

- ако наруши углед спортиста, спортске организације и спорта,  
- ако је кажњен од стране гранског савеза или   
- ако у школи коју похађа нема успех или владање прописано овим Правилником  

  Одлука Председника општине о обустави даље исплате стипендије спортисти је 
коначна и извршна. 

 Члан 8. 

Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о 
додели спортских стипендија број 66-20/2012- III објављен у „Службеном листу општине 
Сента“, бр. 33/12 и Правилник о изменама и допунама Правилника о додели спортских 
стипендија број 66-1/2013-III објављен у „Службеном гласнику општине Сента“ бр. 
2/2013. 

Члан 9. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном 
гласнику општине Сента“. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Општинско веће општине Сента 
Број: 66-1/2014-III 
Дана: 06.  фебруар 2014. године  
С е н т а 

Председник Општинског веће општине Сента  

Рудолф Цегледи  c. p. 

99



На основу члана 78. тачка 2. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), члана 16. Одлуке о утврђивању основе и мерила за финансирање 
физичке културе и спорта из буџета општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 
11/2012) и у складу са Стратегијом развоја спорта у општини Сента 2012-2016 („Службени 
лист општине Сента“, бр. 13/2011), Општинско веће општине Сента дана 06. фебруара 
2014. године доноси   

П Р А В И Л Н И К 
о категоризацији спортских организација  

у општини Сента 

Члан 1. 
Правилником о категоризацији спортских организација општине Сента (у даљем 

тексту: Правилник), утврђује се категоризација спортских организација који су уписани у 
посебан регистар код Агенције за привредне регистре и седиште им се налазе на 
територији општине Сента. 

Члан 2. 
Категоризација се ради за спортске организације, који се налазе у систему 

спортова  и то:  олимпијске  гране спорта и неолимпијске гране спорта,  чији грански 
савези који морају бити чланови Олимпијског комитета и Спортског савеза Србије, 
обухваћени Правилником о спортским гранама и од интереса за Србију и Спортским 
савезима преко који се остварује општи интерес у спорту. 

Мулти спортови не могу се категорисати и нису предвиђени овим Правилником. 
Све спортске организације који су обухваћени категоризацијом морају бити 

чланови Спортског савеза општине Сента. 
            Спортске организације које нису учествовале на првенственим такмичењима при  
гранском савезу  у претходној години , не могу бити категорисане. Оне могу само 
конкурисати за посебне програме које су од значаја за општину Сента. 

Члан 3. 
На основу права на категоризацију, спортске организације, стичу право 

финансирања из буџета општине Сента, намењеног за редовне програме финансирања-
дотација, уз услов да испуне прописане критеријуме. 

Спортске организације, ако не желе нису у обавези да буду категорисани, али су 
дужни предати образац К –О, план и програм рада. Важност плана и програма оцењује 
комисија и даје предлог финансирања као посебан програм. 

Они клубови који ни образац К - О  не предају, не могу бити финансирани . 

Члан 4. 
Категоризација се ради сваке године, у роковима прописан Законом о спорту и 

надлежностима  локалне самоуправе, који би био основ за поделу финансијских средстава 
по спортским организацијама. 
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Члан 5. 
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. 

Члан 6. 
Основни критеријуми категоризације и максимуми бодова који се могу доделити 

спортским клубовима у општини Сента су  
0. План и програм рада за наредну годину не бодује се  
1. Ранг такмичења 30 бодова 
2. Постигнути резултати у протеклој години 45 бодова 
3. Број такмичара у клубу 30 бодова 
4. Броја ангажованих спортских стручњака 10 бодова    
5. Услови рада 20 бодова 
6. Општинска категоризација спортова 15 бодова 
7. Статус спорта на националном и међународном плану 10 бодова 
8. Традиција и године постојања клуба 10 бодова 

Члан 7. 
Основни услови категоризације 

Све спортске организације морају испунити основне услове конкурисања и то 
да: 

 доставе копију решења о  упису у регистар,

 доставе копију чланства у гранском савезу,

 доставе копију одлуке о лицу за заступање,

 доставе копију решења о текућем рачуну  и овлашћеним лицима за потписивање
финансијских докумената

 доставе доказ да није рачун блокиран  у току конкурисања
Спортски савез општине Сента, сваке године доставља списак својих чланова,

надлежној комисији за израду категоризације. Онај ко није члан Спортског савеза 
општине Сента се не  категорише и није предмет овог Правилника. 

Стручна финансијска служба општине, доставља списак свих организација које 
нису оправдала средства, те ти клубови и удружења немају право конкурисања за текућу 
годину, нити се категоришу. Надлежна општинска комисија доставља списак спортских 
организација за које утврди  да пријављен план и програм рада у прошлој години није  
испунила у већој мери, те ти клубови и удружења немају право конкурисања за текућу, 
нити се категоришу. 
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Члан 8. 
Посебни услови категоризације: 

Посебни услови категоризације подразумевају предају документације у 
прописаном року, где се доказују критеријуми потребни за бодовање и израду коначног 
списка категоризације за текућу годину. 

На основу претходног става клубови су дужни предати следеће документе : 

- план и програм рада за наредну годину( К - 0), 

- извештај о рангу спортске организације ( К- 1) 

- извештај о постигнутим резултатима у протеклој сезони, образац (К - 2), 

- извештај о броју екипа ( К - 3), 

- извештај о броју ангажованих спортских стручњака, образац ( К - 4), 
Уз прописане обрасце спортске организације достављају доказе о уписаним 

подацима, завршне билтене, сајт где се виде уписани подаци, копију уговора и дипломе 
тренера, копије такмичарских листа и збирне регистрације играча, копије диплома у 
случају немогућности добијања завршног билтена и слично по одлуци комисије. 

Члан 9. 
Комисија за израду категоризације спортских клубова, све податке обрађује 

електронски на основу достављених документа, по разрађеним критеријумима . 
Комисија има право да тражи допуну документације у предвиђеним роковима. 

Члан 10. 
Свака спортска организација која је била предмет категоризације, мора у 

предвиђеном року добити решење  и образложење категоризације именованог клуба, као и 
правно упутство и могућности жалбе на одлуку надлежног органа. 

Члан 11. 
Комисија своје одлуке доноси већином гласова у уређује свој рад Пословником о 

раду. 
Комисија пре доношења предлога одлуке о категоризацији спортских организација 

прибавља мишљење Спортског савеза општине Сента и као таквог га доставља на 
одлучивање Општинском већу. 

Спортске организације на одлуку Комисије о категоризацију спортских 
организација имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Сента у року 
од осам дана од дана достављања одлуке из претходног става. 

Одлука Општинског већа донета по приговору је коначна и извршна. 

Члан 13. 
Спортска организација на основу коначне и извршне одлуке Општинског већа о 

категоризацији спортских организација дужна је да у року од 15 дана достави финансијски 
план организације као  и одлуку о начину и динамици коришћења тих средстава. 
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Члан 14. 
Разрада критеријума, прописани обрасци су саставни део овог Правилника.У 

случају да разрадом критеријума или прописаним обрасцем, комисија не може донети 
одлуку о бодовању, има право да одлучи о истом уз посебно образложење доношења 
истог. 

Члан 15. 

Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о 
категоризацији спортских организација у општини Сента број 66-5/2012- III објављен у 
„Службеном листу општине Сента“, бр. 33/12   

 Овај правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном 
гласнику општине Сента“. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Општинско веће општине Сента 
Број: 66-2/2014-III 
Дана: 06.  фебруар 2014. године  
С е н т а 

Председник Општинског веће општине Сента  

Рудолф Цегледи  c. p. 
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КРИТЕРИЈУМ БР. 0 - ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА ____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 Број 
учесника  у 
активности 

Износ  планираних трошкова 

1. Редовни програми:

2. 
3. 

4. 
5. Посебан

програм 

6. 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 

Сениори Јуниори Кадети Пионири
Појединачни
спортови 

Сениори Јуниори Кадети Пионири

VI ниво 30    21 18 15 

V ниво 24 16.5 15 12 
III ниво 30 21 18 14.25 

IV ниво 18 12.6   10.8 9 

III ниво 12     9    7.2 6 
II ниво 18   12.6    10.8 9 

II ниво 9 6.3   5.4   4.5 

I  ниво 6 4.5   3.6 3 I ниво 9   6.3    5.4 4.5 

Изглед обрасца  К - 1 

105



Екипни 
спортов

и 

Сениор
и 

Јуниор
и 

Кадет
и 

Пионир
и 

Појединачн
и 

спортови 

Сениор
и 

Јуниор
и 

Кадет
и 

Пионир
и 

VI ниво  
V ниво 

III ниво 

IV ниво 
III ниво 

II ниво 

II ниво 

I  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:    
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КРИТЕРИЈУМ БР. 3 - ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ 

 Потребан образац: К - 3

 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. 

ЕКИПНИ СПОРТОВИ, табела бодовања  

Сениори Јуниори /70%/ Кадети /60%/ Пионири /50%/ 

Рб 
Екипни  

спортови 

I 
м
ес
то

 

I 
по
ло
ви
на

 

II
 п
ол
ов
ин
а 

I 
м
ес
то

 

I 
по
ло
ви
на

 

II
 п
ол
ов
ин
а 

I 
м
ес
то

 

I 
по
ло
ви
на

 

II
 п
ол
ов
ин
а 

I 
м
ес
то

 

I 
по
ло
ви
на

 

II
 п
ол
ов
ин
а 

1. VI ниво 45 40 30 36,22 28 21 27 24 18 22,5 20 15 

2. V ниво 40 30 25 28 21 17,5 24 18 15 20 14,98 12,5 

3. IV ниво 30 25 19,96 21 17,5 13,98 18 15 12 15 12,5 9,88 

4. III ниво 25 20 15 17,5 13,98 10,5 15 12 9 12,5 9,88 7,5 

5. II ниво 20 15 10 14,14 10,5 7 12 9 6 10 7,5 5 

6. I ниво 15 10 7 10,5 7 4,9 9 6 4,2 7,5 5 3,5 
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ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ, табела бодовања 

Сениори Јуниори /70%/ Кадети /60%/ Пионири /50%/ 

Р
б 

По
јед
ин
ач
ни  

сп
ор
то
ви 

5 
и 
ви
ш
е 
м
ед
аљ

а 

3-
4 
м
ед
аљ

е 

1-
2 

 м
ед
аљ

е 

5 
и 
ви
ш
е 
м
ед
аљ

а 

3-
4 
м
ед
аљ

е 

1-
2 

 м
ед
аљ

е 

5 
и 
ви
ш
е 
м
ед
аљ

а 

3-
4 
м
ед
аљ

е 

1-
2 

 м
ед
аљ

е 

5 
и 
ви
ш
е 
м
ед
аљ

а 

3-
4 
м
ед
аљ

е 

1-
2 

 м
ед
аљ

е 

1. 

II
I 
ни
во

 

45 40 30 31,5 28 21 27 24 18 22,56 20 15 

2. 

II
 н
ив
о 30 25 19,96 21 17,5 13,98 18 15 12 15 12,5 10 

3. 

I 
ни
во

 

20 15 10 14 10,5 7 12 9 6 10 7,5 5 

Изглед обрасца К - 3 

Сениори Јуниори /70%/ Кадети /60%/ Пионири /50%/ 

Редни 
број 

Екипни  

спортови 

I 
м
ес
то

 

 I
 

по
ло
ви
на

 

II
 

по
ло
ви
на

 

I 
м
ес
то

 

 I
 

по
ло
ви
на

 

II
 

по
ло
ви
на

 

I 
м
ес
то

 

 I
 

по
ло
ви
на

 

II
 

по
ло
ви
на

 

I 
м
ес
то

 

 I
 

по
ло
ви
на

 

II
 

по
ло
ви
на

 
1. VI ниво

2. V ниво

3. IV ниво

4. III ниво

5. II ниво

6. I ниво
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3. Сениори
4. Јуниори

/70%/ 
5. Кадети

/60%/ 
6. Пионири

/50%/ 

1.
Р

. б
р.

2.
П
ој
ед
и
н
ач
н
и

сп
ор
то
ви

 
7.

5 
и 
ви
ш
е

м
ед
аљ

а 

8.
3-

4 
м
ед
аљ

е

9.
1-

2 
М
ед
аљ

е

10
.5

 и
 в
иш

е
м
ед
аљ

а 

11
.3

-4
 м
ед
аљ

е

12
.1

-2
 м
ед
аљ

е

13
. 5

 и
 в
иш

е
м
ед
аљ

а 

14
.3

-4
 м
ед
аљ

е

15
.1

-2
 м
ед
аљ

е

16
.5

 и
 в
иш

е
м
ед
аљ

а 

17
.3

-4
 м
ед
аљ

е

18
.1

-2
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ед
аљ

е

1. 

II
I 
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во

 

2. 

II
 н
ив
о 

3. 

I 
ни
во

 

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. 4  - БРОЈ ТАКМIЧАРА У КЛУБУ 

 Потребан образац : К - 4

 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- 4 

 Iзглед обрасца израђује Комисија за спровођење конкурса.
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КРIТЕРIЈУМ БР. 5 - БРОЈ АНГАЖОВАНIХ СПОРТСКIХ СТРУЧЊАКА 

Максимални број бодова : 10 

 Потребан образац К - 5

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 

Број тренера Бодови 

1. 4  и више тренера 10

2. 3  тренера 8

3. 2 тренера 6

4. 1 тренер 3

Iзглед обрасца К - 5 

Iме и презиме тренера ____________________________ 

1._______________ звање   

2._______________ звање     

3._______________ звање 

Број ангажованих спортских стручњака је ________ 

Бодови      

     Прилог: оверена лиценца за такмичарску годину и уговор о ангажовању 
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КРIТЕРIЈУМ БР. 7 - УСЛОВI РАДА 

 Максимални број бодова: 20

 Потребан образац  : К - 7  (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:   

Напомена :______________ 

________________________ 

________________________ 

Бодовање:  
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КРIТЕРIЈУМ БР. 8 - ОПШТIНСКА КАТЕГОРIЗАЦIЈА СПОРТОВА 

 Максимални број бодова: 15

 Потребан образац: К - 8,  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 

113



КРIТЕРIЈУМ БР. 9.- СТАТУС СПОРТА НА НАЦIОНАЛНОМ I МЕЂУНАРОДНОМ 
ПЛАНУ 

 Максим број бодова: 10

 Потребан образац: К9, 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:   10 бода 

Друга група:    8 бода 

Трећа група:    6 бода 

Четврта група:   4 бода 

Пета група:     2 бода 
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КРIТЕРIЈУМ БР. 10. ТРАДIЦIЈА I ГОДIНА ПОСТОЈАЊА КЛУБА  

 Максимални број бодова: 10

 Потребан образац:  К -10

Правила бодовања: Спортске организације уписују годину оснивања организације, уз 
копију документа као доказ истог, те се према табели бодује : 

Редни 
број 

Критеријум 
Максималан 

број бодова 

1. Клубови основани пре 50 и више година 10 

2. Клубови од 25 до 49 година традиције 8 

3. Клубови од 5 до 24 године традиције 5 

4. Клубови од 3 до 4 године традиције 3 

Iзглед обрасца К - 10 

Редни 
број 

Критеријум 
Максималан 

број бодова 

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  
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На основу члана 78. тачка 2. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), члана 16. Одлуке о утврђивању основе и мерила за финансирање 
физичке културе и спорта из буџета општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 
11/2012) и у складу са Стратегијом развоја спорта у општини Сента 2012-2016 („Службени 
лист општине Сента“, бр. 13/2011), Општинско веће општине Сента дана 06. фебруара 
2014. године доноси  

ПРАВИЛНИК 
О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

Члан 1. 

Овим правилником се регулише финансирање трошкова спортских објекта са 
правом коришћења општине Сента које објекте користе спортске организације. 
Под спортским објектима, овим правилником се обухваћени следећи објекти : 

Ред. 
број 

Спортски објекат Адреса Корисник Трошкови 

1. СТОНОТЕНИСКА САЛА Бошка Југовића бр. 24 
Сента 

Стонотениски клуб 
Сента 

електрична енергија-два 
бројила 
комунални трошкови две 
услуге-рачун 
парно грејање 

2. ФИСКУЛТУРНА САЛА
„ПАРТИЗАН„

Бошка Југовић бр. 23, 
Сента 

Рукометни клуб Сента електрична енергија, 
комунални трошкови, 
гасно грејање 

3. ГРАДСКИ СТАДИОН Народна башта бб, Сента Сенћански атлетски 
клуб 

електрична енергија, 

4. ГРАДСКИ СТАДИОН Народна башта бб, Сента Фудбалски клуб 
Сента. Напомена: 
плаћа закупац зграде 
–спрата по посебном
споразуму 

гасно грејање,  
комунални трошкови 

5. ТЕНИСКА САЛА Петефи Шандора 54, 
Сента 

Тениски клуб“Сента 
1903“ 

електрична енергија 

6. БАЗЕНИ Народна башта бб, Сента Пливачки клуб Сента електрична енергија, 

7. БАЗЕНИ Народна башта бб, Сента Ватерполо клуб Сента електрична енергија, 

8. ТЕНИСКИ  ТЕРЕНИ Народна башта бб, Сента Тениски клуб „Сента 
1903“ 

електрична енергија, 
комунални трошкови, 

9. КУГЛАНА Народна башта бб, Сента Куглашки клуб Сента електрична енергија, 
парно грејање 

10. ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН Јожеф Атила бб, Торњош Фудбалски клуб 
Раднички 

електрична енергија, 

11. ШАХОВСКА САЛА Ађанска 7, Сента Шаховски клуб Сента парно грејање 

12. РВАЧКА САЛА Ађанска 7, Сента Рвачки клуб Сента парно грејање 

13. САЛА ЗА БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ Главни трг 1, Сента Будо клуб  
Сента 

комунални трошкови 

14. ПЛОВНИ ОБЈЕКАТ „ТИСИН ЦВЕТ“ Кеј Тисиног цвета бб Кајакашки и 
рекреациони клуб 
„Тисин цвет“  

Електрична енергија, 
комунални трошкови, 
регистрација пловног 
објекта 
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Члан 2. 

Под трошковима се подразумевају стални и остали трошкови. Стални трошкови су; 
грејање, електрична енергија и комунални трошкови. Остали трошкови су адаптација и 
осигурање објеката. 

Члан 3. 

Сталне трошкове плаћа Општина Сента, до износа који је предвиђен буџетом 
општине Сента и који  не сме бити већи од 16% укупних средстава намењених за 
финансирање физичке културе и спорта 

Предвиђени износ се односи на кориснике и трошкове из члана 1. овог Правилника-
табеларни преглед. 

Трошкове спортских објекта, које нису уврштени овим Правилником,  општина 
регулише посебним актима и одлукама. 

Остале трошкове плаћа општина Сента или спортске организације, у случају 
адаптације и реновирање уз претходну сагласност општине Сента. 

Сталне и остале трошкове изнад буџетског оквира, сноси спортска организација, у 
складу са Уговором о закупу спортског објекта.  

Члан 4. 

Спортске организације, корисници спортских објекта су дужни да у законском року 
израде свој годишњи финансијски план и да исто достављају Општинском већу као и 
извештај свих трошкова објекта за протеклу годину. Уз годишњи финансијски план 
доставља се и захтев за одобравање средстава (месечни, квартални) за наредну годину. 

Члан 5. 

Стручна служба Спортског савеза општине Сента, израдиће предлог финансијског  
плана и расподеле  буџетских средстава за текућу годину појединачно за сваку спортску 
организацију. 

Члан 6. 

Одлуку о давању сагласности на финансијске планове спортских организација и о 
расподели средстава за текућу годину доноси Општинско веће, на основу предлога 
Комисије за одобравање средстава. 

Одлука Општинског већа о расподели средстава за финансирање сталних и осталих 
трошкова је коначна. 

Члан 7. 

Трошкове осигурања објеката сноси општина Сента, уз обавезу корисника објекта 
да сваку штету или потребну адаптацију, санацију, по утврђеној процедури пријави 
надлежним одељењима Општинске управе Сента. 
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Члан 8. 

Задужује се Општинска управа општине Сента, Одељење за општу управу и 
друштвене делатности да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Правилника, 
изради Уговор о давању у закуп објеката спортским организацијама где се утврђују права, 
обавеза и одговорности закуподавца – општине Сента и закупаца-спортских организација 
у складу са овим Правилником. 

Члан 9. 

               Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о начину 
финансирања спортских објеката број 66-4/2012- III објављен у „Службеном листу 
општине Сента“, бр. 13/2012 и 33/2012. 

Члан 10. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном 
гласнику општине Сента“. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Општинско веће општине Сента 
Број: 66-3/2014-III 
Дана: 06.  фебруар 2014. године  
С е н т а 

Председник Општинског веће општине Сента  

Рудолф Цегледи  c. p. 
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На основу члана 78. тачка 2. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), члана 16. Одлуке о утврђивању основе и мерила за финансирање 
физичке културе и спорта из буџета општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 
11/2012) и у складу са Стратегијом развоја спорта у општини Сента 2012-2016 („Службени 
лист општине Сента“, бр. 13/2011), Општинско веће општине Сента дана 06. фебруара 
2014. године доноси  

ПРАВИЛНИК   
О НАЧИНУ СУФИНАНСИРАЊА ТРОШКОВА СПОРТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 1. 
Овим Правилником се утврђују питања суфинансирања трошкова Спортских 

организација. 

Члан 2. 
Суфинансирање спортских организација обухвата дотацију спортским 

организацијама урађену по основу Правилника о категоризацији спортских клубова, чији 
укупан износ не сме да је већи од 44%  од средстава предвиђених у Одлуци о буџету 
општине Сента за текућу годину. 

Члан 3. 
Категоризација се ради сваке године, у роковима прописан Законом о спорту и о  

надлежностима  локалне самоуправе, који би био основ за поделу финансијских средстава 
по спортским организацијама. 
           Спортске организације се могу суфинансирати за редовне и посебне програме поред 
прописаних услова, aко су предати и одобрени извештаји о реализацији програма за 
претходну годину и оправдана сва добијена финансијска  средства , о чему одлучује 
посебна општинска комисија која мора имати у свом саставу спортског стручњака на 
предлог Спортског савеза општине Сента и из области финансија и буџета Општинске 
управе. 

Члан 4. 
Након извршене категоризације Спортских организација, свакој Спортској 

организацији на основу утврђених  критеријума у категоризацији припада одређени број 
бодова  свих категорисаних Спортских организација. 

Члан 5. 
Укупан број добијених бодова се дели са укупним износом намењених средстава 

Спортским организацијама  и тако се добија вредност једног бода. Број бодова Спортске 
организације се множи са вредности једног бода и тиме се одређује износ средстава са 
којим ће Спортска организација располагати у текућој години. 

Члан 6. 
У оквиру дотација издвајају се средства, која нису предмет категоризације  

регулисан посебном одлуком о  зарадама   тренера, путним трошковима тренера,  одлуком 
о спортским манифестацијама и одлуком о одобравањем посебних програма спортским 
организацијама које су нису категорисале. 
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Члан 7. 
Надлежна општинска комисија сваке године утврђује листу спортских 

организација и имена тренера који ће добијати наменска средства за зараде и путне 
трошкове тренера од дотација, по прибављеном мишљењу Спортског савеза општине 
Сента, најкасније до 31. децембра текуће године.  

Висину износа  плата и зарада тренера, предлаже стручна служба Спортског савеза 
општине Сента и Општинске управе Сента, а одлуку доноси надлежна општинска 
комисија. 

Преостали износ дотације се дели по бодовима категорисаним спортским 
организацијама и дефинише се као редован програм .  

  Члан 8. 
Спортске организације које су у 2011. години преузели тренера на неодређено 

време као и спортске организације које су добиле право на дотацију за зараде и плате 
тренера, добија све дотле док та спортска грана-клуб не прелази у нижи ранг општинске 
категоризације спортских грана-клубова, која се израђује сваке две године, почев од 
усвајање Стратегије развоја спорта 2012-2016. 

Став један овог члана се не примењује на тренере и клубове две године од 
добијања субвенције за тренера, уколико тренер извршава све своје обавезе. 

Уколико комисија утврди неправилности у раду тренера, што дефинише посебним 
актом, може предложити прекид исплате субвенција за тренера и клуб и следећем по 
редоследу  доделити. 

Члан 9. 
Спортска организација на основу коначне и извршне одлуке Општинског већа о 

категоризацији спортских организација, као и одлуке о зарадама, путним трошковима, 
спортским манифестацијама, посебним програмима дужна је да у року од 15 дана достави 
финансијски план организације као  и одлуку о начину и динамици коришћења тих 
средстава. 

Члан 10. 
               Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о начину 
финансирања спортских организација број 66-7/2012- III објављен у „Службеном листу 
општине Сента“, бр. 33/12. 

Члан 11. 
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном 

листу општине Сента“. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Општинско веће општине Сента 
Број: 66-4/2014-III 
Дана: 06.  фебруар 2014. године  
С е н т а 

Председник Општинског веће општине Сента  

Рудолф Цегледи  c. p. 
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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: 

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. 

ЖИРО РАЧУН 840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа општине 

ШТАМПА: Одељење за скупштинске и извршне послове 

ТИРАЖ: 200 ком. 
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