Управни одбор Стонотениског савеза Београда – Региона Београд, на седници одржаној 29.11.2018.
усвојио је:
НАЦРТ

Правилника о расподели средстава у оквиру основног програма који се
финансира средствима Секретаријата за спорт и омладину Града Београда
члан 1.
Овај правилник уређује критеријуме и начин расподеле средстава у Стонотениском савезу Београда
- Регион Београд (даље: СТСБ) које обезбеђује Секретаријат за спорт и омладину Града Београда за
финансирање основног програма намењеног за обезбеђивање услова за рад са младим спортским
талентима и унапређење квалитета стручног рада у стонотениским клубовима са територије Града
Београда.
члан 2.
Право на средства за рад са младим спортским талентима и унапређење квалитета стручног рада
имају клубови са територије града Београда који су регистровани у Стонотениском савезу Београда Регион Београд.
члан 3.
Под младим спортским талентима се подразумевају сви играчи, регистровани по правилима
Стонотениског савеза Србије у текућој такмичарској сезони у клубу са седиштем на територији града
Београда - у старосним категоријама: јуниори и јуниорке, кадети и кадеткиње и млађи кадети и млађе
кадеткиње.
члан 4.
Укупан износ средстава за рад са младим спортским талентима и унапређење квалитета стручног
рада утврђује се програмом Стонотениског савеза Београда - Регион Београд и финансијским планом
Секретаријата за спорт и омладину по усвајању буџета Града Београда.
Програм рада са младим спортским талентима и унапређење квалитета стручног рада утврђује
управни одбор СТСБ.
члан 5.
Програм рада обавезно садржи предлог за финансирање свих активности, односно трошкова, које
одређује Секретаријат за спорт и омладину, као што су: трошкови обезбеђења спортских објеката за
потребе тренинга, трошкове рада спортских школа, стручно усавршавање, припреме спортиста, набавку
опреме, трошкове тестирања спортиста, трошкове организације такмичења и трошкове рада
канцеларије.
члан 6.
Основни критеријум за расподелу средстава за обезбеђење спортских објеката за потребе
тренинга, трошкова рада спортских школа, припреме спортиста, односно учешћа на такмичењима у
иностранству и набавку опреме је стање на ранг листама СТСБ и учешће на екипним првенствима
Београда.
члан 7.
Средства за обезбеђење спортских објеката за потребе тренинга и рада са квалитетним младим
играчима се уплаћују на текући рачун клубова и обрачунавају по формули: „освојени бодови“
*„вредност бода“. Играчи и играчице који се налазе од 1-4 места на ранг листи Стонотениског савеза
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Србије стичу вредност 100 бодова по играчу, односно играчици. Од 5-8 места стичу вредност 75 бодова,
од 9-16 места стичу вредност 50 бодова, од 17 – 24 места 25 бодова. Сви остали играчи и играчице који
се налазе на ранг листи Стонотениског савеза Србије испод 24 места стичу вредност 10 бодова.
члан 8.
Средства за обезбеђење рада спортских школа се уплаћују на текући рачун клубова и обрачунавају
по формули: „број играча“ *„вредност бода“; „број играча“ представља број играча који се налазе на
ранг листама СТСБ за млађе категорије играча за сваки од клубова посебно (без понављања уколико се
играч налази на две или више ранг листи); „вредност бода“ представља количник опредељених
средстава за ову активност и укупног броја играча на ранг листама СТСБ за све клубове заједно.
За обрачун бодова у првом и другом кварталу године су валидне ранг листе СТСБ важеће на дан 1.
јануар текуће године, а за уплату средстава за трећи и четврти квартал су валидне ранг листе СТСБ
важеће на дан 30. јун текуће године.
члан 9.
Набавка опреме се врши према спецификaцији коју утврђује управни одбор СТСБ.
Предност приликом набавке опреме имају клубови са највећим укупним бројем бодова играча на
ранг листама СТСБ.
члан 10.
Трошкови организације такмичења обухватају трошкове обезбеђења дворане и реквизита,
трошкове руковођења такмичењем, трошкове суђења и трошкове признања и награда.
На појединачним првенствима Београда најбољим учесницима се додељују признања у виду
пехара медања и слично. На екипним првенствима Београда награде укључују и новчани износ за
најбоље пласмане који се уплаћује на текући рачун клуба.
Спецификацију и начин утрошка средстава за организацију такмичења, односно екипних и
појединачних првенстава Београда, утврђује управни одбор СТСБ.
члан 11.
Стручно усавршавање се може обезбедити организовањем семинара, набавком стручне
литературе, учешћем спортских стручњака на другим семинарима у земљи и иностранству, учешћем
спортских стручњака на тренинзима које воде тренери репрезентације, учешћем спортских стручњака
на припремама које воде тренери репрезентације, или други спортски стручњаци са одговарајућим
знањем које може допринети унапређењу рада у београдским клубовима.
О утрошку средстава за стручно усавршавање одлучује управни одбор СТСБ.
члан 12.
Припреме спортиста се организују на основу плана стручне комисије СТСБ. План између осталог
обавезно садржи трајање припрема, предлог играча и тренера који на припремама учествују и програм
стручног рада на припремама. План може да садржи и програм учешћа играча на турнирима у
иностранству.
Управни одбор одлучује о броју играча и тренера који на припремама или такмичењима у
иностранству учествују и начину финансирања, односно суфинансирања њиховог учешћа. Основни
критеријум за одлуку о избору играча чије се учешће на припремама и такмичењима финансира
средствима из буџета Града Београда је пласман на ранг листама СТСБ.
члан 13.
О потреби и трошковима тестирања спортиста и трошковима рада канцеларије СТСБ одлучује
управни одбор СТСБ.
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члан 14.
Управни одбор СТСБ утврђује процентуални удео за поједине активности које се финансирају
средствима из буџета Града Београда у односу на укупно добијена средства.
По усвајању буџета Града Београда и коначног износа који Секретаријат за спорт и омладину
определи за финансирање програма рада, утврђују се номинални износи средстава намењених за
покриће трошкова рада са младим спортским талентима и унапређење квалитета стручног рада и друге
активности.
У случају да постоји потреба да се средства за поједине активности преусмере у друге сврхе,
управни одбор СТСБ одлучује о алокацији добијених средстава, у складу са процедуром коју захтева
Секретаријат за спорт и омладину Града Београда.
члан 15.
Расподела, односно утрошак средстава се врши квартално, осим уколико природа појединих
активности захтева другачију динамику финансирања.
Спецификација утрошених средстава се детаљно утврђује у прилогу овог правилника „Расподела
средстава“ који се израђује за сваки квартал текуће године.
У кварталном извештају се специфицира укупан износ добијених средстава, процентуални удео за
поједине активности у односу на укупна средства, укупан износ утрошених и неутрошених средстава,
број бодова освојених бодова клубова на ранг листама СТСБ, број играча на ранг листама, број играча
који учествују на припремама, начин извођења стручног усавршавања и други параметри на основу
којих се врши финансирање активности СТСБ.
Квартални извештај о расподели усваја управни одбор СТСБ.
члан 16.
Радом комисије за расподелу средстава руководи координатор комисије кога бира управни одбор
СТСБ. Комисију сачињава 5 чланова - координатор комисије и 4 (четири) представника клубова који су у
протеклој сезони имали највећи број играча на ранг листама СТСБ за млађе категорије (све осим
сениора и сениорки).
члан 17.
Овај правилник, и његове измене усваја скупштина СТСБ.
Коначни извештај о расподели средстава усваја скупштина СТСБ.
члан 18.
Правилник ступа на осам дана након усвајања.
Горан Билас, председник СТСБ
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