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V 
Носилац припреме измјене дијела Плана је 
Одјељење за просторно уређење Градске управе 
Зворник. 

 

VI 
Носилац израде измјене дијела Плана биће лице 
коме буде од стране финансијера израде плана 
повјерена израда измјене дијала плана, а које је 
регистровано за израду ове врсте планова. Носилац 
израде мора осигурати усклађеност документа  
просторног уређења који израђује са документом 
просторног уређења ширег подручја. Носилац 
израде обавезан је да носиоцу припреме преда 
овјерен преднацрт документа  просторног уређења. 
 

VII 
Носилац припреме организује стручну расправу на 
којој се разматра преднацрт документа просторног 
уређења.  

 

VIII 
Скупштина Града Зворник на приједлог носиоца 
припреме утврђује нацрт документа просторног 
уређења. 

 

IX 
Након усвајања Нацрта од стране надлежне 
скупштине исти се ставља на јавни увид у 
временском периоду од најмање 30 дана.  

 
X 

О Нацрту плана организоваће се јавна расправа у 
року од 30 дана од дана затварања јавног увида. На 
расправи ће се размотрити ставови носиоца израде 
плана према примједбама, приједлозима и 
мишљењима изнијетим током јавног увида у Нацрт. 
 

XI 
Након одржане јавне расправе о Нацрту плана 
носилац припреме Плана у року од 30 дана, утврђује 
приједлог Плана у складу са закључцима са јавне 
расправе и исти подноси Скупштини Града Зворника 
на усвајање. 
 

XII 
Финансирање израде измјене плана сносиће 
подносилац иницијативе за измјену плана. 
 

XIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику Града 
Зворник". 
 
Број: 01-022-40/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
30. март 2018. године            СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 16. Закона о спорту („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 
102/08), члана 7. Правилника о категоризацији 
спортова у граду Зворнику, члана 27. а  у вези са  
чланом 19. Статута града Зворник- Пречишћени 
текст („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), 
Скупштина града Зворник, на сједници одржаној 
29.03.2018.године, до н и ј е л а  ј е  

 

ОДЛУКУ 
О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ 
НОСИЛАЦА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА ЗВОРНИК 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређују се начин, поступак и 
критеријуми расподјеле буџетских средстава 
носиоцима развоја спорта у граду Зворник (у даљем 
тексту: Град), израда годишњег програма развоја 
спорта са приоритетним областима финансирања, 
те поступак остваривања права корисника буџетских 
средстава. 
 

Члан 2. 
Носиоци развоја спорта у граду Зворник су: 

1) Република Српска и Град Зворник, 
2) спортски савези Републике Српске, 
3) спортске организације, 
4) спортске организације лица са 

инвалидитетом, 
5) стручна удружења (судија, тренера, спортских 

стручњака и стручњака у спорту) и 
6) школе, институције, организације које својим 

радом доприносе развоју спорта и појединци. 
 

Члан 3. 
Основу за планирање средстава у буџету града 
Зворник и учешће у финансирању носилаца развоја 
спорта чини годишњи програм  спортских 
организација, њихов пласман  у ранг такмичења на 
крају сезоне и утврђене приоритетне области 
финансирања у текућој буџетској години. 

 
Члан 4. 

Расподјела средстава вршиће се на основу јавног 
позива који расписује Градоначелник града 
Зворника. Јавни позив биће објављен на званичној 
интернет страници града Зворника  и огласној табли 
града Зворник.  
 

Члан 5. 
Град Зворник врши расподјелу буџетских средстава 
на основу финансијских захтјева носилаца развоја 
спорта, који се достављају најкасније до 31. јануара 
текуће године, у форми предвиђеној чланом 6. ове 
Одлуке, у просторијама пријемне канцеларије града 
Зворник или путем поште. 

 
Члан 6. 

(1) Финансијски захтјеви носилаца развоја спорта 
достављају се Граду на прописаним обрасцима и 
морају се односити на сљедеће области и 
активности: 

1) обезбјеђивање  услова  за  остваривање 
врхунских спортских резултата, организацију 
спортских такмичења и манифестација дјеце, 
омладине, одраслих, те лица са 
инвалидитетом, 

2) припреме и такмичења спортиста Републике 
Српске, 

3) изградњу, санацију, реконструкцију, опремање 
и одржавање спортских објеката и терена, као 
и школских и универзитетских спортских 
објеката и терена, 

4) учешће   екипа   и   појединаца   на   
међународним   првенствима,  турнирима  и 
манифестацијама, куп такмичења и друга 
званична међународна такмичења у свим 
узрасним/такмичарским категоријама, 

 5) обезбјеђивање   новчаних   награда    за 
остваривање врхунских спортских резултата, 
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 6) додјелу признања и награда за посебан  
допринос развоју и афирмацији спорта, 

 7) организацију   међународних     првенстава, 
турнира и манифестација у Републици 
Српској, 

 8) организацију  спортских  манифестација  и 
турнира од републичког значаја, 

 9) организацију спортске организације/клуба на 
свим нивоима такмичења, 

10) континуиране  активности  које  доприносе 
развоју спорта, 

11) набавку спортске опреме и реквизита, 
12) спортска  такмичења  школске  и  студентске 

омладине, масовне и традиционалне 
спортске манифестације, 

13) спортско – рекреативне  манифестације  и 
такмичења, као што су: спортске игре 
радника, спортска такмичења ветерана, 
спортске игре сеоског подручја, кросеви, 
походи, маршруте, спортска масовна 
такмичења и обиљежавање јубилеја, и 

14) масовне спортско-рекреативне акције. 
(2) Финансирање носилаца развоја спорта из овог 
члана врши се из средстава буџета- Грант за 
финансирање спортских организација, 
финансирање  објеката наведених у  ставу 1. тачки 
3. овог члана врши се из Средстава изградње 
заједничких објеката буџета града Зворник. 
 

Члан 7. 
(1) Финансијски захтјеви носилаца развоја спорта 
вреднују се на основу сљедећих критеријума: 

1) развијеност спорта и број спортских 
организација, 

2) категорија у коју је сврстан спорт према 
Правилнику о категоризацији спортова града 
Зворник 

3) број екипа и појединаца у категоријама: 
пионира, кадета, јуниора и сениора, 

4) обим заступљености екипних и појединачних 
такмичења (општинска, регионална, 
републичка и учешће у такмичењима на 
нивоу БиХ), 

5) остварени спортски резултати екипа и 
појединаца на такмичењима, 

6) публицитет који се постиже у Републици 
Српској и на међународном нивоу, 

7) укључености  Владе Републике Српске у 
финансирање, 

8) потреба и значај спортског објекта или терена 
за јединицу локалне самоуправе или 
Републике, 

9) масовност и 
10) финансијска оправданост. 

 
Члан 8. 

За учешће у финансирању ставке - континуиране 
активности које доприносе развоју спорта (члан 6. 
став 1. тачка 10), доставља се: 

1) попуњен Образац број 1. Захтјев за додјелу 
средстава спортским организацијама, 

2) попуњен Образац број 8. Упитник за спортске 
клубове, 

3) попуњен Образац број 9. Извјештај о 
реализованим активностима спортских 
организација. 

 

Члан 9. 
За учешће у финансирању екипа и спортиста  на 
међународним такмичењима, уз захтјев за 
финансирање, доставља се: 

1) попуњен Образац број 2. - Захтјев за 
финансирање екипа и спортиста  на 
међународним такмичењима, 

2) доказ о учешћу на међународним 
такмичењима, са назначеним екипама и 
појединцима који су остварили спортске 
резултате и стекли право учешћа на 
међународном такмичењу, 

3) доказ да је спортска организација или 
појединац остварио спортски резултат, 
односно норму за учешће на међународним 
такмичењима, 

 
Члан 10. 

За учешће у финансирању школског и 
универзитетског такмичења организатор доставља 
попуњен Образац број 3. - Захтјев за финансирање 
школског и универзитетског такмичења,  

 
Члан 11. 

За учешће у финансирању традиционалних 
спортских манифестација и турнира  уз захтјев за 
финансирање, организатор доставља: 

1) попуњен Образац број 4. - Захтјев за 
организацију традиционалних и 
међународних спортских манифестација, 

2) доказ да манифестација или турнир имају 
традиционални карактер, 

3) програм манифестације са садржајем, 
трошковима, временом одржавања, циљем и 
учесницима. 

 
Члан 12. 

За учешће у финансирању спортско-рекреативних 
манифестација, уз захтјев за финансирање, 
организатор доставља: 

1) попуњен Образац број 5. - Захтјев за 
организацију спортско-рекреативних 
манифестација, 

2) програм манифестација или такмичења са 
садржајем, трошковима, временом 
одржавања, циљем и учесницима. 

 
Члан 13. 

(1) Град Зворник посветиће посебну пажњу за 
додатну подјелу средстава, из сљедећих разлога: 

1) буџетска година се календарски не поклапа 
са такмичарском сезоном и носиоци развоја 
спорта нису у могућности да планирају у којем 
рангу ће се такмичити у наредној 
такмичарској сезони, 

2) када се ради о суфинансирању изградње, 
реконструкције и санације спортских објеката 
и терена, која због временских прилика, 
испуњавања услова за такмичење, и других 
услова који могу умањити вриједност објекта 
или терена захтјева хитно дјеловање и 

3) када због недостатка финансијских средстава 
носиоцу развоја спорта пријети престанак 
рада, испадање из ранга такмичења, и других 
околности које могу угрозити рад и 
функционисање носиоца развоја спорта. 
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(2) Носиоци развоја спорта су обавезни, 
финансијске и наративне, извјештаје о намјенском 
утрошку средстава доставити на прописаним 
обрасцима извјештаја најкасније 60 дана од дана 
дознаке финансијских средстава, који се налазе у 
прилозима, Образац број 6. и 7 ове Одлуке. 
(3) Град Зворник путем ССС за спорт врши надзор 
над намјенским трошењем одобрених средстава. 
 

Члан 14. 
Спортске организације својим годишњим 
програмима рада подносе захтјев за коришћење 
средстава  из буџета Града планираних за 
финансирање спорта, који поред осталих услова 
тражених Упитником за спортске клубове (Образац 
број 8), треба да испуњава 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, 

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 (Образац број 9), 

8) остале услове у складу са нормативним 
актима спортских савеза  Републике Српске, 
БиХ и међународних спортских организација. 

 
Члан 15. 

(1) 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. 
(2) Спортски клубови истог ранга такмичења добијају 
и исти износ средстава из градског буџета. 
(3) Финансирање клубова који немају лигашка 
такмичења одобрава се у износима према рангу 
спортске гране, успјесима, броју такмичара и 
традицији одређеног спорта. 
(4) Код расподјеле средстава за текућу годину 
обавезно се утврђује „спортска резерва“. 
(5) Из укупних годишњих средстава финансирају се 
трошкови избора спортисте године. 
 

Члан 16. 
Одлуку о додјели средстава спортским клубовима 
доноси Скупштина града на приједлог Комисије за 
спорт и културу.  

Члан 17. 
(1) Расподјела средстава вршиће се на основу горе 
наведених критеријума, а кретаће се у оквиру 
следећих процената: 
 
Р.Б. СПОРТОВИ И 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
РАНГ 
ТАКМИЧЕЊА 

СРЕДСТВА 
У  % 

1. ФУДБАЛ 

ПРВА ЛИГА 
РС 

23  -  27 % 

ПРВА ЛИГА 
РС ИСТОК 

  6,5 -  8 % 

ДРУГА ЛИГА 
РС ИСТОК 

  3,5 -  5 % 

ТРЕЋА ЛИГА 
РС ИСТОК 

14  -  17 % 

ОПШТИНСКА 
ЛИГА 

  4,5 -  6 % 

УКУПНО 53  -  58  % 
2. КОШАРКА I и II ЛИГА РС  8,5 - 9,5 % 
3. ОДБОЈКА  М/Ж I ЛИГА РС  7,5 -  9  % 
4. РУКОМЕТ I ЛИГА РС  6,5 - 7,5 % 

5. БОРИЛАЧКИ 
СПОРТОВИ   7   -   9   % 

6. ОСТАЛИ 
СПОРТОВИ   4,5 -  6  % 

7. МАНИФЕСТАЦИ
ЈЕ   3,5 - 4,5 % 

8. СПОРТСКА 
РЕЗЕРВА   2    - 3   % 

  СВЕ УКУПНО 100.00 % 
 
(2) Проценти средстава за  развој спорта утврђени у 
горњој табели могу се кориговати у случају промјене 
ранга такмичења спортске организације. 
 

Члан 18. 
(1)  Финансијске захтјеве носилаца развоја спорта 
разматра Комисија за спорт и културу (у даљем 
тексту: Комисија). 
(2)  Административно-техничке послове за потребе 
Комисије обавља Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 

Члан 19. 
(1) Предсједник Комисије сазива сједнице Комисије, 
и технички обезбјеђује увид у пристигле финансијске 
захтјеве носилаца развоја спорта. 
(2)  На захтјев Градоначелника, предсједник 
Комисије подноси писмене и усмене извјештаје о 
раду, те по потреби информише јавност о раду 
Комисије. 

Члан 20. 
(1)  Комисија ради и одлучује на сједницама које се 
одржавају по указаној потреби. 
(2)  Комисија води записник о раду са сједница, који 
садржи: 

1) датум и мјесто одржавања сједнице, 
2) присуство чланова Комисије и 
3) приједлог са назначеним износима за 

реализацију финансијских захтјева. 
(3) Записник обавезно овјеравају сви чланови 
Комисије и записничар. 
 

      Члан 21. 
Задатак Комисије је да: 
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1) утврђује да ли су програми и финансијски 
захтјеви носилаца развоја спорта 
достављени на прописаним обрасцима, у 
утврђеном року и уз потребу документацију, 

2) вреднује достављене захтјеве у складу са 
овом Одлуком и Правилником о 
категоризацији спортова града Зворник. 

3) доставља Градоначелнику записнике са 
приједлозима износа за одобравање 
финансијских захтјева носилаца развоја 
спорта. 

 
Члан 22. 

(1)  На основу одлуке скупштине о расподјели 
средстава носиоцима развоја спорта, 
Градоначелник  доноси закључак  о појединачним 
уплатама спортским организацијама. 
(2)  Закључак  из претходног става садржи: 

1) назив корисника средстава са назначеним 
жиро рачуном, 

2) износ одобрених средстава, 
3) намјену за коју се средства издвајају и 
4) рок за достављање извјештаја. 

 
Члан 23. 

(1) Градоначелник може ревидирати износе за 
одобравање финансијских захтјева носилаца 

развоја спорта од стране Комисије, у сљедећим 
случајевима: 

1) ребаланса буџета у текућој години и 
2) непланиране спортске активности чији је 

покровитељ Министарство породице, 
омладине и спорта Влада Републике Српске. 

 
Члан 24. 

Ступањем 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 број 01-022-44/17 од 
05.04.2017. године. 
 

Члан 25. 
Саставни дио ове Одлуке су Обрасци нумерисани 
од један до девет. 

 
Члан 26. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 01-022-41/2018                  ПРЕДСЈЕДНИК 
30. март 2018. године            СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 

 
Образац број 1 (1/1) 

ЗАХТЈЕВ 
ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

(члан 8. Одлуке) 
 
ГРАД ЗВОРНИК Страна:1 од 1 
 
НАЗИВ СПОРТСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

 

СЈЕДИШТЕ-АДРЕСА СПОРТСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ  
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН  
СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ КОЈЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈА КОРИСТИ 

 

ЈИБ  

ЖИРО РАЧУН  

 
РЕПУБЛИКА  СРПСКА  
ГРАД  ЗВОРНИК  
АДМИНИСТРАТИВНА  СЛУЖБА  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ  И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 
П Р Е ДМ Е Т : Захтјев за додјелу средстава спортским организацијама 
Поштовани, 
Обраћам се горе наведеном наслову са захтјевом за додјелу средстава спортским организацијама у износу 
од_________КМ. 
 Новчана средства су  потребна за реализацију годишњег плана рада из области спорта и то: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Уз захтјев је неопходно приложити следећа акта: 
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   Назив акта                                                                      Акт издаје                           Почетна форма документа 

Рјешење о регистрацији(ако нисте 
доставили у предходној години) Надлежни суд Копија 

План рада Организација Оригинал 

Извјештај за предходну годину Организација Оригинал 

 
С поштовањем! 
 

 У Зворнику, ______________.год.                                                                                    Подносилац захтјева 
 
                                                                                                                                 _____________________________ 
 
 

Образац број 2 (1/1) 
ЗАХТЈЕВ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЕКИПА И СПОРТИСТА НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА  
(члан 9. Одлуке) 

 
Подносилац  

 
 

Ниво такмичења 
 

 
1. Опис такмичења 

 
 

 
2. Мјесто, вријеме и почетак такмичења 

 
 

3. Трошкови  такмичења 
 
 

 
1. Начин финансирања 

1. Буџет града ________________________ 
2. Донација/спонзорство ________________ 
3. Буџет Републике Српске ______________ 
4. Остали приходи _____________________ 

                       Укупно      _______________ 
 

       5.    Ефекти наступа на међународним такмичењима  
 

 
 

 
Прилог: 

1. Доказ о учешћу на међународним такмичењима, са назначеним екипама и појединцима који су 
остварили спортске резултате и стекли право учешћа, 

2. Доказ да је спортска организација или појединац остварио резултат- норму за учешће за учешће 
на међународним такмичењима.  

 
 ___________________________                             М. П.        ___________________________  

            Мјесто и датум            Потпис подносиоца захтјева 
                                                                                                          Овлаштено лице  
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Образац број 3 (1/1) 
ЗАХТЈЕВ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТСКОГ ТАКМИЧЕЊИМА  
(члан 10. Одлуке) 

 
Подносилац  

 
 

 
Ниво такмичења 

 
 

 
1. Учесници такмичења 

 
 

 
2. Мјесто и вријеме  

 
 

 
3. Трошкови 

 
 

 
4. Учесници у финансирању 

5. Буџет града ________________________ 
6. Донација/спонзорство ________________ 
7. Буџет Републике Српске ______________ 
8. Остали приходи _____________________ 

                       Укупно      _______________ 
       5.    Ефекти   

 
 
 

         
5. Број трезорског рачуна за посебне намјене и организациони код школе или број жиро рачуна и ЈИБ: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 

 ___________________________                             М. П.        ___________________________  
            Мјесто и датум            Потпис подносиоца захтјева 

                                                                                                          Овлаштено лице 
 

 
Образац број 4 (1/1) 

ЗАХТЈЕВ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ  СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ТУРНИРА  

(члан 11. Одлуке) 
 

Подносилац  
 
 

 
Опис турнира 

 
 

 
1. Учесници  

 
 

 
2. Мјесто и вријеме почетка и завршетка манифестације или турнира 
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3. Трошкови 

 
 

 
4. Учесници у финансирању 

- Буџет града ________________________ 
-     Донација/спонзорство ________________ 
-     Буџет Републике Српске ______________ 
-     Остали приходи _____________________ 

          Укупно      _______________ 
 

       5.    Ефекти  организације манифестације или турнира 
 

 
 

         
Прилог: 
 1. Доказ да манифестација или турнир имају традиционални турнир, 
 2. Програм манифестације са садржајем, трошковима, временом одржавања, циљем и учесницима. 
 

 
 ___________________________                             М. П.        ___________________________  

            Мјесто и датум            Потпис подносиоца захтјева 
                                                                                                          Овлаштено лице  

 

 
Образац број 5 (1/1) 

ЗАХТЈЕВ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ   СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ  МАНИФЕСТАЦИЈА 

(члан 12. Одлуке)   
  

Подносилац  
 
 

 
Опис манифеатације 

 
 

 
1. Учесници  

 
 

 
2. Мјесто и вријеме почетка и завршетка манифестације 

 
 

 
3. Трошкови 

 
 

 
4. Учесници у финансирању 

- Буџет града ________________________ 
- Донација/спонзорство ________________ 
- Буџет Републике Српске ______________ 
- Остали приходи _____________________ 

          Укупно      _______________ 
 

       5.    Ефекти  организације манифестације или турнира 
 

 
 

         
       6.     Број жиро рачуна и ЈИБ носиоца организације манифестације: _________________________________  
_________________________________________________________________ ____________________________ 
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Прилог: 
 1. Програм манифестације или такмичења са садржајем, трошковима, временом одржавања, циљем 
и учесницима. 
 

 ___________________________                             М. П.        ___________________________  
            Мјесто и датум            Потпис подносиоца захтјева 

                                                                                                          Овлаштено лице  
 
 

Образац број 6 (1/1) 
 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА  
(члан 13. Одлуке) 

 
Подносилац – корисник средстава 

 
 

 
 Износ средстава  и период за који се извјештај подноси 

 
 

 
             Финансијски трошкови по активностима 
 

Р.Б. 

Број,датум и износ 
(копија) извода-

уплате 
Опис  са документовањем утрошка 
средстава Износ средстава у КМ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
 УКУПНО   

 
 ___________________________                             М. П.        ___________________________  

            Мјесто и датум            Потпис подносиоца захтјева 
                                                                                                          Овлаштено лице  

 
 

Образац број 7 (1/1) 
НАРАТИВНИ ИЗВЈЕШТАЈ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА 

(члан 13. Одлуке) 
 

Подносилац  
 
 

 
Сврха одобрења средстава 
 

 
 

 
Кратак опис утрошка средстава 
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Мјесто и вријеме, ранг такмичења..... 

 
 

 
Циљ утрошка средстава 

 
 

 
Шири опис утрошка средстава 

 
 

 
             Ефекти уложених средстава 

 
 
 

         
 

 _________________________                             М. П.        ________________________  
            Мјесто и датум            Потпис подносиоца захтјева 

                                                                                                          Овлаштено лице  
 
 

Образац број 8 (1/3) 
УПИТНИК ЗА СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ 

(члан 14. Одлуке) 
I      ОПШТИ ДИО 
 

1 Назив  клуба  

2 Адреса   

3 ЈИБ   

4 Жиро рачун  и назив банке  

5 Е-маил адреса  

6 Телефон:факс  

7 Датум оснивања   

8 Предсједник    

9 Секретар   

10 Чланови  Скупштине : 

11 Датум одржавања последње скупштине  

12 Чланови Управног одбора: 

13 Датум последњег састанка УО  

14 Чланови Надзорног одбора: 

15 Датум последњег сасанка НО  
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II     СТАВИТИ   "X" У ОДГОВАРАЈУЋУ КОЛОНУ У ЗАВИСНОСТИ ОД ТОГА ДА ЛИ ЈЕ ВАШ ОДГОВОР "ДА" 
или "НЕ". 
 
Р.б. П И Т А ЊЕ ДА НЕ 

1 Да ли је извршена регистрација и упис клуба у судски регистар код Основног суда?   

2 Да ли је извршен упис у спортски регистар код Министарства за породицу, 
омладину и спорт у Влади РС? (2009)   

3 Да ли је извршена пријава и регистрација клуба у пореској управи РС?   

4 

Да ли је код надлежног судског органа и Министарства за породицу, омладину и 
спорт у Влади РС, у складу са Законом о спорту, ажурно извршена пријава и овјера 
евентуалних измјена, допуна Статута и промјена у именовању лица овлаштених за 
заступање клуба? 

  

5 Да ли клуб има Годишњи план и програм рада и Извјештај о раду, који су 
разматрани и усвојени од надлежног органа клуба?   

6 Да ли се воде пословне књиге у складу са законским прописима?   

7 Да ли клуб испуњава остале услове у складу са правилницима и нормативним 
актима спортских савеза РС, БиХ и међународних спортских асоцијација?   

8 Да ли је клуб учествовао и освајао  титуле на међународним спортским 
такмичењима? (написати у прилогу 1.)   

9 Да ли се клуб такмичи у највишем рангу такмичења у РС и БиХ?   

10 Да ли је клуб освојио  барем један трофеј у екипном такмичењу у РС?   

11  Да ли је клуб  учествовао у квалификационим такмичењима на нивоу БиХ и на 
међународним сппортским такмичењима?   

12 Да ли клуб  има дугорочан план развоја спорта?   

13 Да ли је клуб  једини представник у некој грани спорта на територији општине 
Зворник?   

14 Да ли се у вашој спортској грани такмичи и мушка и женска екипа?   

15 Да ли се ваш клуб такмичи и у мушким и у женским селекцијама?   

 
III   СТРУКТУРА ЧЛАНСТВА У КЛУБУ 
 
1.  УКУПАН БРОЈ ЧЛАНОВА КЛУБА                 _______________________ 
 
2. СТАРОСНА СТРУКТУРА  ЧЛАНОВА КЛУБА (написати број чланова за сваку категорију) 
од 0 до 6 година од 6 до 14 година од 14 до 19 година преко 19 година 
    
 
3. ПОЛНА СТРУКТУРА ЧЛАНОВА КЛУБА 
Укупан број мушких чланова Укупан број женских чланова 
  
 
4. УКУПАН БРОЈ ЧЛАНОВА КЛУБА ПО СЕЛЕКЦИЈАМА 
ШКОЛА СПОРТА ПИОНИРИ КАДЕТИ ЈУНИОРИ СЕНИОРИ 
     
* ШКОЛА СПОРТА (сви чланови клуба који стичу основна знања из неког спорта, а при томе не учествују у 
такмичењима и нису ветерани) 
 
5. Број пријављених екипа у млађим селекцијама у рангу такмичења 
 Пионири/ке Кадети/ке Јуниори/ке 
од 0 до 5 екипа    
од 6 до 10 екипа    
од 10 до 20 екипа    
од 21 и више    
    
* ставити " X " у одговарајућу колону 
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6. ЗАОКРУЖИТИ РЕДНИ БРОЈ ОДГОВОРА 
6.1.Колико је пријављених екипа у вашој такмичарској лиги (сениори/ке) 

1 до 6 екипа 
2 7 - 12 екипа 

3 13 - 16 екипа 
 
6.2.Број лига по нивоима такмичења све до I ранга (сениори/ке) 

1 једна лига 
2 двије лиге 
3 три и више лига 

 
IV ТРОШКОВИ И ФИНАНСИРАЊЕ КЛУБА 
1. ТЕРМИНИ КОЈЕ КОРИСТИ КЛУБ 

 
Извори финансирања термина које користи клуб 
*колико укупно средстава клуб обезбјеђује из наведених извора финансирања на годишњем нивоу, исказано у 
КМ. 
. 
Министарство Општина Сопствени извори Остало 
    
*Укупна вриједност термина на гогишњем нивоу из претходне табеле треба одговарати збиру наведених 
извора 
 
2. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ КЛУБА И НАЧИН ФИНАНСИРАЉА  
 
ВРСТА ТРОШКОВА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 
Трошкови котизације, лиценцирања и осталих обавеза према гранском 
савезу РС и БиХ за такмичарску сезону 

 

Трошкови службених лица и трошкови организације одигравања 
првенствених, куп и међународних утакмица на домаћем терену за 
сениорске екипе 

 

Трошкови одласка и одигравања првенственик, куп и међународних 
утакмица на гостујућем терену за сениорске екипе 

 

Трошкови припрема спортиста за сениорске екипе  
Трошкови набавке спортске опшреме за сениорске екипе  
Трошкови обавезног љекарског прегледа спортиста (за сениоре)  
Трошкови рада канцеларије клуба  
Трошкови рада омладинских категорија клуба  
 
4. Да ли клуб својом организацијом и маркетиншким активностима обезбјеђује финансијска средства за 
остварење својих краткорочних и дугорочних планова развоја? (уколико обезбјеђује, навести оквирни износ 
тих средстава на годишњем нивоу). 
* заокружити тачан одговор 
 

ДА                   НЕ 
 
5. Да ли клуб оставарује приходе по основу чланирина и уколико остварује написати оквиран износ прихода по 
том основу на годишњем нивоу. 
 
ДА                     НЕ 
_____________________________________ 
 
Датум:                                                                                                                    Потпис и печат клуба 

                                                                                               ________________________ 
  

Назив спортског 
објекта 

Број сати 
седмично 

Вриједност 
термина на 
седмичном нивоу 
(број сати X цијена 
сата) 

Број мјесеци у току 
године у којима се врши 
тренажни  процес 

Укупна вриједност термина 
на годишњем нивоу  

(вриједност термина на 
седмичном нивоуX 4 Xброј 
мјесеци у току године-

колона 4) 
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ГРАД ЗВОРНИК 
 

Страна:1 од 1 

 
НАЗИВ СПОРТСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ   

  

ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ  
 

АДРЕСА – СЈЕДИШТЕ  
 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН  
 

 
РЕПУБЛИКА  СРПСКА  
ГРАД  ЗВОРНИК  
АДМИНИСТРАТИВНА  СЛУЖБА  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ  И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 
 
П Р Е ДМ Е Т : Извјештај о реализованим активностима спортских организација,  
 
Подносим/о извјештај о реализованим активностима у области спорта за средства добијена од Града Зворник. 
Новчана средства су  добијена за реализацију активности из области спорта и то: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
          
   Уз извјештај  прилажем следећа акта: 
                    Назив акта                                           Акт издаје                  Почетна форма документа 

Наративни извјештај Организација Оригинал 

Финансијски извјештај са доказима 
о новчаним трансакцијама (копије 
извода, рачуна, одлука и сл.) 

Организација, Предузећа, 
банке Копија 

 
  С поштовањем! 

 
 У Зворнику, ______________.год.                                                                                            Подносилац захтјева 

                             ___________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске број: 97/16), 
члана 32. Закона о концесијама („Службени гласник 
Републике Српске“, брoj: 59/13), чл. 27. и 50. Статута 
Града Зворник –пречишћен текст („ Службени 
гласник Града Зворник“, брoj: 5/17) и члана 109. 
Пословника Скупштине града Зворник –пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, брoj: 5/17), 
Скупштина Града Зворник на 15. редовној сједници 
одржаној 29. марта 2018. године,  доноси 
 

ПЛАН 
утрошка средстава од концесионих накнада за 

2018. годину 
 
I 

Усваја се План утрошка средстава од концесионих 
накнада за 2018. годину (у даљем тексту: План). 
 

II 
Овим Планом распоређивања и усмјеравања 
средстава од концесионих накнада за 2018. годину,  
 

 
утврђују се намјене у које ће се средства ових 
накнада у 2018. години усмјеравати и трошити. 

III 
Буџетом Града Зворник за 2018. годину планирани 
износ средстава од концесионих накнада од 
100.000,00КМ, утрошиће се за намјене утврђене 
Законом и то : 

1) реконструкција инфраструктуре у Мјесним 
заједницама - у износу од 70.000,00КМ, 

2) расходи за одржавање локалне депоније и 
уклањање дивљих депонија – Заштита 
животне средине - у износу од 30.000,00КМ. 

 
IV 

Обим и динамика радова из тачке III овог Плана 
усклађује се са динамиком прилива средстава за 
коришћење минералних сировина. 
 

V 
За реализацију овог Плана задужује се Градска 
управа – Одјељење за стамбено комуналне послове 
и послове саобраћаја и Одјељење за финансије. 

 


