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                                                                                                   ПРИЈЕДЛОГ  
 

Ha основу чл. 26. и 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), чл. 10. 108. и 127. Закона о спорту („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 79/20), и чл. 19. и 27. Статута града Зворник - пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17), Скупштина града Зворник, на 2. редовној сједници одржаној 4. марта 2021. 
године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању критеријума  категоризације спортова, спортских грана, услова за 

финансирање спорта и расподјели средстава спортским организацијама града Зворник 
за 2021. годину 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се критеријуми за рангирање спортова и номенклатура спортских грана 
и грана спорта у граду Зворник (у даљем тексту: Град), расподјела средстава спортским 
организацијама за 2021. годину и поступак додјеле и контроле утрошка одобрених средстава из 
буџета града Зворник. 
 

Члан 2. 
Граматички изрази употријебљени у овој одлуци за означавање мушког или женског рода 
подразумијевају оба пола. 
 

Члан 3. 
Категоризација спортова врши се на основу следећих критеријума:  
 
А. Друштвеног значаја - заступљености спортова у Граду, постојање републичких и градских 
лигашких такмичења, континуиране организације рада клубова. 
Б. Традиција спорта у Граду и Републици Српској - спортски савези, градски, републички и 
државни успјеси, број клубова, број активних чланова и систем такмичења - од нижег ка вишем 
нивоу. 
В. Медијске заступљености и популарности - атрактивности спорта, утицаја на рекламирање 
спорта, приступачност спорту и материјалне могућности финансирања и других критеријума 
утврђених Правилником о категоризацији спортова у Републици Српској. 
 

Члан 4. 
На основу критеријума из члана 3. ове одлуке, спортови се разврставају у четири категорије, и 
то: 
 

Прва категрија: 
- Атлетика, 
- Кошарка, 
- Одбојка, 
- Рукомет, 
- Фудбал и 
- Џудо.  

 

Друга категорија: 
- Кајак-кану и рафтинг, 
- Тенис, 
- Теквондо, 
- Шах, 
- Клубови инвалидних лица. 

 

Трећа категорија: 
- Ауто-мото спорт, 
- Карате, 
- Џиу-џица, 
- Бокс, 
- Аикидо, 
- Кик-бокс, 
- Планинарство. 
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Четврта категорија: 

- Бициклизам, 
- Боди билдинг и фитнес, 
- Спортски риболов, 
- Билијар и 
- Остале спортске гране, утврђене Правилником о категоризацији спортова у Републици 

Српској. 
 

Члан 5. 
(1) Скупштина Града на основу критеријума из претходног члана врши рангирање спортова и 
спортских организација и утврђује износе средстава за рад, а на основу приједлога Комисије за 
спорт и културу. 
(2) Средства за развој спорта утврђена буџетом Града користе се за финансирање рада 
спортских клубова, спортских манифестација у Граду, награде најуспјешнијим спортистима и 
друге намјене утврђене Законом о спорту. 
 

Члан 6. 
Спортске организације својим годишњим програмима рада аплицирају за кориштење средстава 
из буџета Града планираних за финансирање спорта, који поред осталих услова треба да 
испуњавају и следеће Опште услове одређене Законом о спорту: 

1. да је извршена регистрација и упис спортске организације у судски регистар код 
надлежног суда, 

2. да је извршено усклађивање Статута и осталих нормативних аката са одредбама Закона 
о спорту Републике Српске за спортске организације регистроване прије ступања на 
снагу Закона о спорту, 

3. да је извршена пријава и регистрација спортске организације у Пореској управи 
Републике Српске, 

4. да су код Министарства породице, омладине и спорта у складу са Законом извршили 
потребну регистрацију, 

5. да Комисији за спорт и културу Града достави годишњи план и програм рада разматран 
и усвојен од надлежног органа спортске организације, 

6. да се воде пословне књиге у складу са законским прописима, 
7. да Комисији за спорт и културу Града достави извјештај о намјенском утрошку       
       средстава дозначених из буџета града, за претходну годину, 
8. остале услове у складу са Правилницима и нормативним актима спортских савеза РС, 

БиХ и међународних спортских асоцијација. 
 

Члан 7. 
(1) Укупно планирана средства за финансирање развоја спорта у Граду Зворник, утврђена су 
буџетом за 2021. годину у укупном износу 700.000 КМ, „Грант за финансирање спортских 
организација“, економски код 415200.  
(2) Одлуку о додјели средстава спортским клубовима доноси Скупштина града на приједлог 
Комисије за спорт и културу.  
(3) На основу критеријума из чл. 4. и 6. ове одлуке и ранга такмичења, као и основних трошкова 
за функционисање спортске организације, врши се расподјела средстава спортским 
организацијама у 2021. години. 
(4) Основни критеријуми за расподјелу средстава спортским клубовима односе се на систем 
такмичења клубова и ранг такмичења (лиге), број спортиста, традиција и успјеси клубова и 
врсте трошкова који у систему такмичења спортски клуб мора финансирати. 
(5) Правило је да спортски клубови истог ранга такмичења добијају и исти износ средстава из 
градског буџета. 
(6) Финансирање клубова који немају лигашка такмичења одобрава се у износима према рангу 
спортске гране, успјесима, броју такмичара и традицији одређеног спорта. 
(7) Код расподјеле средстава за текућу годину обавезно се утврђује „спортска резерва“. 
(8) Из укупних годишњих средстава финансирају се трошкови избора спортисте године. 
(9) У доњим табелама наводе се износи средстава за финансирање рада спортских клубова, и 
то: 
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1.   ФУДБАЛ 
 
Р.Бр. Назив клуба ЛИГА  План 2021 

1 ФК Дрина - Зворник I ЛИГА РС  180.000 
2 ФК Подриње - Тршић III ЛИГА РС ИСТОК  17.000 
3 ФК Локањ - Локањ III ЛИГА РС ИСТОК  17.000 
4 ФК Јединство - Роћевић III ЛИГА РС ИСТОК  17.000 
5 ОФК Трновица - Трновица III ЛИГА РС ИСТОК  17.000 
6 ФК Будућност - Пилица II ЛИГА РС ИСТОК  27.000 
7 ФК Јардан - Јардан ПОДРУЧНА ЛИГА  6.000 
8 ФК Челопек - Челопек III  ЛИГА РС ИСТОК  17.000 
9 ФК Табанци - Табанци III  ЛИГА РС ИСТОК  17.000 

10 ФК Јесеница - Јесеница ПОДРУЧНА ЛИГА  6.000 
11 ФК Брањево - Брањево ПОДРУЧНА ЛИГА  6.000 
12 ФК Пецка Роћевић ПОДРУЧНА ЛИГА  6.000 
13 ЖФК  Дрина ПРЕМИЈЕР ЛИГА БиХ  15.000 

УКУПНО  348.000 
 

2.   КОШАРКА 
 
Р.Бр.                Назив клуба ЛИГА      План 2021 

1 Кoшаркашки клубови I и II ЛИГА РС  65.000 
 УКУПНО  65.000 

 
3.   ОДБОЈКА 
 
Р.Бр. Назив клуба ЛИГА     План 2021 

1 ОК Дрина - Зворник М/Ж I ЛИГА РС  50.000 
 УКУПНО   50.000 

 
4.   РУКОМЕТ 
 
Р.Бр.                    Назив клуба ЛИГА    План 2021 

1 РК Дрина - Зворник I ЛИГА РС  45.000 
 УКУПНО   45.000 

 
5.   БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ 
 
Р.Бр.                     Назив клуба     План 2021 

1 Џудо клуб „Српски Соко"  7.000 
2 Теквондо клуб „Српски Соко"  7.000 
3 Карате клуб „Српски Соко"  5.000 
4 Карате клуб „Змај"  4.000 
5 Карате клуб „Дрина"  2.000 
6 Карате клуб „Сенсеи"  4.000 
7 Ђуји Ђицу клуб „Јуниор" Зворник  2.000 
8 Аикидо „Шихан" Зворник  2.000 
9 Боксерски клуб „Дрина"  2.000 

10 Клуб борилачких вјештина „Просвјетитељ“  2.000 
11 Кик бокс клуб “Српски Соко“  4.000 
12 Клуб борилачких спортова ''056''  4.000 
13 Клуб борилачких спортова ''Обилић''  8.000 
14 Теквандо клуб ''Зворник''  4.000 
15 Карате клуб Шкорпион  2.000 
16 Џудо клуб „Соколови“  6.000 
 УКУПНО                    

65.000 
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6.   ОСТАЛИ СПОРТОВИ 
 
Р.Бр. Назив клуба            План 2021 

1 Атлетски клуб „Српски Соко"  7.000 
2 Шаховски клуб „Дрина" - Зворник  10.000 
3 Рафтинг клуб „Еко Дрина" - Зворник  1.500 
4 Кајак кану клуб „Дрина"  5.000 
5 Тениски клуб „АС" Зворник  1.000 
6 Тениски клуб „Видиковац“  1.000 
7 Ауто мото клуб „Ехтрем“  1.000 
8 Боди билдинг клуб „Српски Соко"  2.000 
9 Гимнастички клуб Полет  2.000 

10 Сп.удружење ''Бијели штап - 1.500 
11 СБК Дијамонд  1.500 

 УКУПНО  33.500 
 
7.   МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 
Р.Бр. Назив манифестације     План 2021 

1 Избор спортисте године 
 0 

2 Спортске манифестације,  
 30.000 

УКУПНО  30.000 
 
8.   СПОРТСКА РЕЗЕРВА 
 
Р.Бр.                           Назив позиције     План 2021 

1 Спортска резерва  63.500 
УКУПНО  63.500 

 
9. РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 
 

Р.Бр. Спортови и манифестације    План 2021 
1 Фудбал  348.000 
2 Кошарка  65.000 
3 Одбојка  50.000 
4 Рукомет  45.000 
5 Борилачки спортови  65.000 
6 Остали спортови  33.500 
7 Манифестације  30.000 
8 Спортска резерва  63.500 

СВЕ  УКУПНО  700.000 
 

Члан 8. 
Средства која су спортским клубовима - организацијама аконтативно дозначена у 2021. години, 
до дана доношења ове Одлуке улазе у укупан збир одобрених средстава. 

 
Члан 9. 

(1) Тренинзи спортских клубова су покривени посебном буџетском позицијом, грант за ЈУ 
Рекреативно спортски центар Зворник. 
(2) Спортски клуб и ЈУ ''Рекреативно Спортски центар Зворник“, ће уговором регулисати 
кориштења простора за тренинге и такмичења.  
 

Члан 10. 
(1) Дозначавање средстава из ове одлуке вршиће се током године равномјерно, према 
спортским организацијама, а према остваривању прихода буџета Града, за чије праћење се 
задужује Одјељење за финансије. 
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(2) Спортски клубови су обавезни вршити правдање утрошка дозначених средстава најмање 
једном годишње Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности. 
 

Члан 11. 
Спортски клубови - организације који добијају средства из буџета у складу са овом одлуком, 
дужни су до 10.04.2021. године доставити детаљан извјештај о утрошку средстава. 
 

Члан 12. 
Градоначелник ће својом одлуком формирати Комисију за контролу намјенског утрошка 
средстава. 
 

Члан 13. 
Спортски клубови су обавезни да надлежним органима Градске управе достављају прописане 
обрасце (број 3 до 8 и 10) који су утврђени републичким Правилником о условима и 
критеријумима за финансирање носилаца развоја спорта у Републици Српској (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 17/10 И 15/20), и друге обрасце које прописе надлежни орган 
Градске управе. 
 

Члан 14. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању критеријума 
категоризације спортова, спортских грана, услова за финансирање спорта и расподјели 
средстава спортским организацијама града Зворник за 2020. годину („Службени гласника града 
Зворник“, број 2/20). 
  

Члан 15. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
  
 
 
 
 
 ОБРАЂИВАЧ                                                                              ПРЕДЛАГАЧ 
 
КОМИСИЈА ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИК
 


