
  На основу члана 35. став 4. Статута Савеза спортова општине Бор,  

Управни одбор Савеза спортова општине Бор  на седници одржаној -12.01.2017 

године, донео је 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗБОРУ И НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА ОД 

ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником се регулише избор и начин финансирања манифестација од 

посебног интереса за општину. 

Mанифестација од посебног интереса за општину као посебни програми у циљу 

побољшања, едукације, превентиве, спортске афирмације и задовољење потребе грађана за 

спортом и развоју спорта (у даљем тексту: Правилник). 

 

Члан 2. 

Средства за манифестација од посебног интереса за општину се планирају у буџету 

општине Бор за сваку календарску годину у складу са Стратегијом развоја спорта у 

општини Бор 2016-2018.  

 

Члан 3. 

Право на финансирање дела трошкова посебних програма манифестација од 

посебног интереса за општину. 

Остварује на основу конкурисања и пријаве регистрованих спортских организација 

чланица Савеза спортова општине Бор и Савеза спортова општине Бор, за доделу 

средстава за финансирање дела трошкова посебних програма за манифестације од 

посебног интереса за општину. 

Члан 4. 

Критеријуми за  одлуку о покретању поступка за доделу средстава за финансирање 

дела трошкова посебних програма манифестација од посебног интереса за општину су: 

-Манифестације локалног карактера 

-Манифестације Републичког и међународног карактера 

 

Члан 5. 

 

Манифестације локалног карактера спроводи у свом програму Савез спортова општине 

Бор уз помоћ у организацији клубова носиоца програма дела манифестација и то 

.Манифестације локалног карактера спроводе се у периоду летњег и зимског распуста и то 

„Сви на снег“ и“ Новогодишњи турнир“у зимском периоду а у летњем „Борско спортско 

лето“ 

Члан 6. 

Под Манифестацијама  локалног карактера подразумевамо и  манифестације које пријаве 

Месне заједнице,и спортске организације носиоци развоја спорта на селу и спортске 

организације и удружења у граду, као што су обележавања јубилеја, меморијални, 

турнири, отворена првенства идр.. 

 



Члан 7. 

Борско спортско лето организује Савез спортова општине Бор сваке године у периоду од 

01.07. до 31.08.текуће године. Спортско лето је акција која има дугу традицију и њен циљ 

је да кроз разноврстан програм укључи огроман број спортиста и то децу предшколског, 

основно и средњег школског образовања, студенте, спортисте,инвалиде и рекреативце. 

Кроз ову акцију заступљене су практично све врсте спортова почев од спортова са лоптом 

( фудбал, кошарка ,рукомет на песку, одбојка на песку), борилачких ( јудо, карате, аикидо, 

кунг фу, кик бокс), базичних ( атлетику,пливање, бициклизам, пешачење, куглање), 

ревијалних ( игре без граница, ролеријада), мисаоне игре ( шах), тенис, стонитенис и тд. 

 

Члан 8. 

 

Манифестације Републичког и међународног карактера спроводи у свом програму клубови 

носиоци програма  манифестација и то 

Спортска такмичења и манифестације од интереса за општину Бор могу бити 

финансирана уколико њихов програм испуњава следеће услове: 

- Да се реално и објективно процењује да ће такмичење и манифестација због своје 

масовности и квалитета изазвати посебно интересовање по броју учесника или по броју 

гледалаца; 

- да је међународног или врхунског карактера; 

- да ће квалитетом учесника допринети популаризацији појединог спорта или спорта у 

целини; 

- да постоји гаранција о обезбеђењу одговарајућег квалитета организације; 

- да се финансира удруженим средствима и одржава на територији општине Бор. 

Приликом утврђивања програма водиће се рачуна о традиционалном карактеру 

манифестације. 

-да се одржава непрекидно најмање 15 година. 

Спортским такмичењима и манифестацијама од интереса за општину обезбеђује се: 

- приоритет у коришћењу спортских објеката; 

- приоритет у трошковима организације  манифестација. 

Првенствен циљ организовања свих ових такмичења је афирмација спорта и  локалне 

заједнице 

Члан 9. 

 
На почетку сваке године, Председник општине Бор ће на предлог Савеза спортова 

општине Бор, утврдити календар манифестација од посебног интереса за општину, за које 

се суфинансирање може одобрити по конкурсу. 

Да би се манифестација уврстила у утврђени календар, неопходно је да се иста 

одржава успешно, најмање 15 година, што се доказује званичним билтенима из 

предходних година. 

Регистрована спортска удружења предају програм за суфинансирање 

манифестација од посебног интереса за Општину.  

 
Члан 10. 

Јавни конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Бор, у 

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



Члан 11. 

Конкурс из члана 10. овог Правилника спроводи Комисија за спровођење јавног 

конкурса за доделу средстава за финансирање дела трошкова посебних програма 

манифестација од посебног интереса за општину. 

Манифестација од посебног интереса за општину из буџета општине Бор, коју 

именује Општинско веће Бор(у даљем тексту: Комисија). 

Стручне и  административне послове  за потребе Комисије обавља организациона 

јединица Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе Бор. 

Комисија у свом саставу мора  имати за члана стручњака из области спорта кога 

именује Савез спортова општине Бор.  

 

Члан 12. 

 

Надлежни орган општине Бор доноси посебну одлуку о потреби организовања и 

спортским активностима или другим радњама који ће допринети развоју, популаризацији 

и промоцији физичке културе и спорта, а од интереса су за општину. 

Посебном одлуком се одобравају и финансирају наведени програми на терет осталих 

буџетских средстава. 

Члан 13. 

 

Јавни конкурс садржи: 

- намену и износ средства за које се конкурс спроводи; 

- датум објављивања конкурса; 

- рок за пријављивање на конкурс; 

- обавезну документацију која се подноси за учешће на конкурсу; 

 

 

Члан 14. 

 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 15 

Конкурсна документација садржи: 

- пријавни образац; 

- детаљан опис програма, време и место одржавања  и број учесника; 

- основни циљ и задатак програма;   

- одлуку о лицу задуженом за спровођење програма; 

- број текућег рачуна. 

 

Члан 16. 

Комисија на основу свих приспелих пријава израђује бодовања на основу: 

 

 

 



1. Суфинансирање - Проценат тражених средстава из буџета општине у односу на укупну 
вредност програма или манифестације, 

Проценат очекиван од 
Општине 

преко 80% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 

Број бодова 0 4 6 10 15 20 25 30 

2. Масовност 
а) број такмичара до 10 11-30 31-50 Преко 50 

Број бодова 5 10 15 20 

 
б) циљна група 18.година и више  млађи од 18.година мешовита 

Број бодова 10 15 20 

3. Традиција одржавања манифестације 

 15 год 15-20 и више 20 -25 25 и више 

Број бодова 10 15 20 25 

4. Дужина трајања манифестације 

 1 дан 2-3 дана  4-15 дана више од 
15 дана 

Број бодова 5 10 15 20 

5. Број стручњака укључених у реализацију спортске манифестације  

 1 2-3 4 и више 

Број бодова 4 10 15 

 

 

Члан 17. 

О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија сачињава предлог одлуке о 

додели средстава за финансирање дела трошкова посебних програма  манифестација од 

посебног интереса за општину  из буџета општине Бор и исту доставља Председнику 

општине  у року од 10 дана од дана закључења конкурса. 

Комисија пре израде предлога одлуке из става 1. овог члана може да затражи 

мишљење Савеза спортова општине Бор. 

 

Члан 18. 

Председник општине на основу предлога Комисије доноси одлуку о додели 

средстава за финансирање дела трошкова посебних програма манифестација од посебног 

интереса за општину који се финансирају из буџета општине Бор у року од пет дана од 

дана пријема докумената од комисије. 

 

Члан 20. 

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 додели средстава за финансирање дела трошкова посебних програма 

манифестација од посебног интереса за општину који се финансирају из буџета општине 

Бор се објављује на званичној интернет презентацији општине као и у "Службеном листу 

општине Бор", најкасније у року од 14 дана од дана закључења уговора. 

 

Члан 21. 

 Учесници конкурса имају право да поднесу приговор на Одлуку о додели 

средстава за финансирање дела трошкова посебних програма манифестација од посебног 

интереса за општину који се финансирају из буџета општине Бор Општинском већу  

општине Бор у року од осам дана од дана достављања акта из претходног члана. 



Члан 22. 

Овај Пословник ступа на снагу даном његовог усвајања  и одмах се примењује. 

 

 

 

                   ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

                    САВЕЗА СПОРТОВА ОПШТИНЕ БОР 

                                                                                                  Milivoje Janošević 

 


