РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ГРАДИШКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

-НАЦРТ-

Обрађивач:
Одјељење за
друштвене дјелатности

ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ГРАДИШКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Градишка, новембар 2018. године

На основу чл. 17. и 135. Закона о спорту (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), чл. 26., 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16) и члана 87.
Статута општине Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 4/17)
Скупштина општине Градишка на __. редовној сједници одржаној ______.2018.
године, д о н о с и
ПРОГРАМ
финансирања спорта на подручју општине Градишка за 2019. годину
I - УВОД
Спорт као дјелатност од јавног интереса треба да испуни своју наглашену
друштвену мисију, која поред такмичарског има важан васпитни, здравствени,
културни, социјални и други садржај. Полазећи од значаја спорта за здравље
нације, социјалну интеграцију, међународни престиж и афирмацију, национални
понос, осјећање припадности, морал и друге вриједности од општег интереса,
неопходно је да држава отвори нове перспективе развоја спорта, као и да
учествује у стварању услова за развој спорта.
II - ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР
У циљу остваривања општег интереса општине Градишка у области спорта,
у Буџету Општине планирају се и намјенски обезбјеђују финансијска средства за
ту област. Планирана средства за суфинансирање ове области за 2019. годину
износе 412.000,00 КМ (ставка ''Текући грантови спортским организацијама и
удружењима“, конто 415200) и 8.000,00 КМ (ставка ''Издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и адаптацију спортско - рекреативних објеката“, конто
512000).
Програмом финансирања спорта на подручју општине Градишка, а ради
остварења општег интереса Општине у свим подручјима у области спорта,
планирани износ на ставки ''Текући грантови спортским организацијама и
удружењима“, намјенски се распоређује у сљедеће сегменте спорта:
Ред.
бр.

1.
2.
3.

Намјена средстава
Такмичарски спорт
Школски спорт и спортска рекреација
грађана
Значајне спортске манифестације и
активности за Општину и РС
Укупно:

% од укупно
Износ у
планираних
КМ
средстава
(годишње)
81,80 337.000,00
7,28

30.000,00

10,92

45.000,00

100%

412.000,00

Планирана финансијска средства намијењена за спорт распоредиће се
корисницима (спортским организацијама) према Прегледу расподјеле финансијских средстава за спорт у 2019. години, који на основу Правилника о расподјели финансијских средстава за спорт на подручју општине Градишка доноси
Начелник општине.
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Средства планирана у Буџету Општине за финансирање спорта у 2018.
години, ради остварења општег интереса наше општине у овој области, према
основним критеријима и намјени, усмјеравају се за сљедећа подручја спорта, и то:
III - ФИНАНСИРАЊЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА
Планирана средства за финансирање такмичарског спорта намјенски се
обезбјеђују за рад и спортске активности спортских организација које се такмиче
на турнирима и лигама Републике Српске и Босне и Херцеговине, а које организује
Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске и надлежни
грански савези РС и БиХ.
Вредновање такмичарског спорта извршено је на основу сљедећих
критерија:
1. Припадност приоритетној грани спорта,
2. Степен – ранг такмичења,
3. Традиција клуба и постигнути резултати,
4. Учешће клуба на званичним међународним такмичењима,
5. Стручни рад са млађим селекцијама, постигнути резултати и број чланова
активних спортиста,
6. Масовност гране спорта и број клубова у лиги гдје се такмичи и
7. Висина чланарине.
Категоризација спортских организација општине Градишка
На основу досадашњих извјештаја о раду, планова и програма рада спортске организације на подручју општине Градишка разврставају се у пет група, и
то:
1. Прва група - ФУДБАЛ:
1.1. Прва група ''A'':
1) Фудбалски клуб ''Козара'' Градишка (1. фудбалска лига РС), клуб од
посебног интереса за општину Градишка .
1.2. Прва група „Б“:
1) ФК ''Јединство'' Жеравица и
2) ФК „Дубраве“ Дубраве (2. фудбалска лига РС - група ''Запад“).
1.3. Прва група ''В'':
1) ФК ''Лијевче'' Нова Топола (Регионална фудбалска лига РС - група ''Запад'').
1.4. Прва група ''Г'':
1) ФК ''13 скојевки'' Грбавци,
2) ФК ''Слога-ДИПО'' Горњи Подградци,
3) ФК ''Торпедо“ Церовљани,
4) ФК ''Козара“ Турјак,
5) ФК ''Калеми“ Требовљани,
6) ФК ''ОФК Омладинац'' Градишка,
7) ФК ''Слобода“ Доњи Подградци и
8) ФК ''Бисери'' Чатрња (Подручна фудбалска лига ''Градишка“).
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1.5. Прва група ''Д'':
1) ФК ''Обрадовац'' Градишка,
2) ФК ''Ламинци'' Ламинци,
3) ФК ''Полет'' Елезагићи,
4) ФК ''Борац'' Машићи
5) ФК ''Братство'' Орахова,
6) ФК ''Братство“ Козинци,
7) ФК ''Ратар“ Стара Топола,
8) ФК ''Романовци'' Романовци,
9) ФК ''Младост'' Сеферовци,
10) ФК ''Јабланица-Дионис'' Јабланица и
11) ФК ''Вилуси'' Вилуси (Општинска лига „Градишка“).
2. Друга група - КОШАРКА:
1) ЖКК ''Козара“ Градишка (Прва женска лига РС),
2) ОKК ''Козара“ Градишка (Друга лига РС - група ''Запад“) и
3) КК ''Лијевче“ Нова Топола (Друга лига РС - група ''Запад“).
3. Трећа група - ОДБОЈКА:
1) ОК ''Градишка'' Градишка (1. лига РС),
2) ЖОК ''Козара'' Градишка (1. женска лига РС) и
3) ЖОК ''Градишка“ Градишка (2. женска лига РС - група „1“).
4. Четврта група - РУКОМЕТ:
1) ОРК ''Козара'' (1. мушка лига РС).
5. Пета група - ОСТАЛИ СПОРТСКИ КЛУБОВИ:
1) Куглашки клуб ''Козара'' Градишка (Премијер лига БиХ - мушка и женска
екипа),
2) Куглашки клуб ''Лијевче'' Нова Топола (1. лига РС),
3) Куглашки клуб „Посавина“ Градишка (1. Лига РС),
4) Шаховски клуб ''Лијевче'' Нова Топола (2. лига РС),
5) Шаховски клуб ''Козара'' Градишка (2. лига РС),
6) Шаховски клуб ''Поткозарје'' Горњи Подградци (2. лига РС),
7) Женски фудбалски клуб „Јединство“ Жеравица (1. лига РС),
8) Клуб малог фудбала ''Градишка'' Градишка (2. лига ''Запад''),
9) Карате клуб ''Соко'' Градишка,
10) Клуб борилачких вјештина ''Нитен“ Градишка,
11) Џиу-џицу клуб ''Самурај“ Градишка,
12) Карате клуб ''Сенсеи карате до'' Нова Топола,
13) Клуб слободне борбе „ММА Донској“ Градишка,
14) Кајак кану клуб ''Сава“ Градишка,
15) Кoшаркашки клуб ''Servitium“/“Старс“ Градишка (Омладинска лига),
16) Кошаркашки клуб ''Топбаскет“ Нова Топола (Омладинска лига),
17) Кошаркашки клуб инвалида ''Козара“ Градишка,
18) Фудбалски клуб ''Старс'' Градишка (млађе селекције),
19) Планинарско спортско друштво ''Патрија'' Градишка,
20) Центар за подводне активности ''Свети Никола'' Градишка,
21) Клуб реалног аикидо-а „Градишка“ Градишка,
22) УГ „Атлетско рекреативни клуб“ Градишка и
23) Спортско риболовно друштво „Амур“ Градишка.
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Финансијска средства за такмичарски спорт распоређују се на сљедећи
начин:
Фудбалском клубу “Козара”, клубу од посебног интереса за општину
Градишка, од укупно планираних средстава за такмичарски спорт издваја се износ
од 100.000,00 КМ, а остатак се распоређује, како слиједи:
Ред.
бр.
групе

1.
2.
3.
4.
5.

Средства за такмичарски спорт
Фудбал
Кошарка
Одбојка
Рукомет
Остали спортски клубови
Укупно:

% од укупно
Износ у
планираних
КМ
средстава за
(годишње)
спорт
44,51 105.500,00
14,35
34.000,00
14,35
34.000,00
4,98
11.800,00
21,81
51,700,00
100% 237.000,00

Финансирање такмичарског спорта и расподјела средстава спортским
организацијама врши се према Прегледу расподјеле финансијских средстава за
спорт у 2019. години, који доноси Начелник Општине.
Оснивачи спортског удружења дужни су обезбиједити средства потребна за
почетак рада спортског удружења.
Новоформирани и обновљени спортски клубови и спортска удружења могу
се уврстити као корисници Буџета, тек двије године након оснивања и почетка
дјеловања.
Остале спортске организације (клубови, удружења и савези) биће
суфинансиране ако буду организовале значaјне спортске манифестације или
манифестације спортско-рекреативног типа.
IV - ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛСКИХ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ ОМЛАДИНЕ, ИНВАЛИДА, РАДНИКА И
ДРУГИХ ГРАЂАНА
Ради остваривања општег интереса Општине у области спорта планирана
су финансијска средства за учешће у финансирању рекреативног спорта и
школских спортских такмичења, чиме се подстиче масовност у спорту и
рекреативне активности омладине и грађана.
Улагањем у овом подручју спорта, обезбјеђује се развој физичких
способности и стицање спортских и радних навика код школске омладине, као и
очување физичких способности код радника, инвалидних лица и других грађана.
У 2019. години међушколска првенства основних школа за дјевојчице и
дјечаке у кошарци и одбојци организоваће се лигашким системом такмичења.
Такмичења у малом фудбалу и рукомету одржаће се турнирски. Међушколска
такмичења средњих школа одвијаће се турнирским системом. За ову намјену
финансираће се трошкови лига и турнира, као и трошкови превоза општинских
првака на регонална првенства и републичка финала Малих олимпијских игара
Републике Српске.
У овом сегменту спорта ((IV) планирано је дјеломично финансирање за
учествовање и организовање сљедећих спортских манифестација:
 Бициклијада “Градишка 2019“,
 Улична кошарка “Градишка 2019“,
 Улична кошарка “Горњи Подградци 2019“,
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Улична кошарка “Нова Топола 2019“,
Турнир у кошарци, Нова Топола,
Улична одбојка “Градишка 2019“,
Турнир у малом фудбалу “Браво 2019“,
Турнир у малом фудбалу ''Крушкик 2019“,
Турнир у малом фудбалу „Градишка – Сточара 2019“,
Турнир у одбојци на пијеску ''Подградци 2019“ Горњи Подградци,
Светосавски турнир у стоном тенису, Доњи Подградци,
Светосавски шаховски турнир “Горњи Подградци 2019“,
Меморијални шаховски турнир “Свето Гускић“ Доњи Подградци,
Меморијални шаховски турнир у Крајишнику,
Меморијални шаховски турнир „Прим. др. Ремзо Сухоњић“ Лисковац,
Видовдански турнир у малом фудбалу, Горњи Подградци
Регионално такмичење у голбалу, Градишка и
Разна међушколска спортска такмичења у оквиру Малих олимпијских игара
РС и
Друге рекреативне манифестације.

V - ФИНАНСИРАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И
АКТИВНОСТИ ЗА ОПШТИНУ И РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
Остварајући општи интерес у области спорта, планирају се средства за
финансирање спортских манифестација значајних за општину Градишка и РС, као
што су:
 Избор најбољих спортиста Општине за 2019. годину,
 Избор најбољих фудбалера Општинског фудбалског савеза у 2019. Години,
 Финале Купа Општинског фудбалског савеза Градишка,
 Међународни женски куглашки турнир „Градишка јесен 2019“,
 Међународни женски одбојкашки турнир “Градишка јесен 2019”,
 Међународни фудбалски турнир “Козара 2019”,
 Међународни фудбалски турнир пионира “Велимир Сомболац 2019”,
 Међународни фудбалски турнир за дјечаке “Старс Куп 2019“ Градишка,
 Међународно такмичење у кајаку и кануу на мирним водама, Градишка,
 Међународни турнир у одбојци на пијеску, Градишка,
 Прољетни градишки полумаратон 2019.,
 Коњичке трке на хиподрому Градишка,
 Меморијални фудбалски турнир “Миленко Чолаковић - Чоле“,
 Меморијални турнир у малом фудбалу “Србобран 1995“,
 Меморијални фудбалски турнир “Драго Ковачевић“ Жеравица,
 Меморијални фудбалски турнир ФК “Полет” Елезагићи,
 Меморијални фудбалски турнир „Младен Стојановић Лаја“ Брестовчина,
 Меморијални фудбалски турнир ФК “Братство” Козинци,
 Меморијални фудбалски турнир ФК “Бисери” Чатрња,
 Меморијални фудбалски турнир ФК “Слобода” Доњи Подградци,
 Меморијални фудбалски турнир ФК “13 скојевки” Грбавци,
 Меморијални фудбалски турнир „Бокови 92“,
 Регинални Куп градова у риболову “Градишка јесен 2019“ и
 Остале значајне манифестације и дјелатности (трошкови спортских
дворана, турнири, трке, кампови, стручно усавршавање тренера, одржавање спортских објеката, набавка спортске опреме и др.),
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Финансијска средства одобравају се и дозначавају спортским
организацијама и другим организаторима спортских манифестација на њихове
жиро-рачуне у виду помоћи и учешћа Општине у организовању истих.
VI - СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ И ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
Ради остваривања општег интереса Општине у области спорта планирана
су финансијска средства за учешће у финансирању изградње, одржавања,
коришћења и опремања спортских објеката у износу од 8.000,00 КМ.
Улагањем у овом подручју спорта, подстиче се масовност у спорту и
квалитет тренинга и такмичења, као и повећање броја посјетилаца на спортским
манифестацијама.
Расподјела средстава намијењених за суфинансирање изградње и
опремање спортских објеката врши се на основу захтјева спортских клубова који
конкуришу за додјелу средстава.
VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Контролу утрошка одобрених средстава вршиће Одјељење за друштвене
дјелатности и Одјељење за финансије.
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Градишка“.

Број: 01-022-___ /18
Датум: _____.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић
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