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Стонотениски савез Београда – регион Београд
- Скупштини СТСБ
- Председнику Горану Биласу

Предмет: Предлог измена и допуна Правилника о расподели средстава
Поштовани,
На основу вашег позива објављеног на сајту савеза у оквиру јавне расправе за предстојећу Скупштину СТСБ,
достављамо Вам предлог измена и допуна Правилника о расподели средстава у оквиру основног програма који је
финансира средствама Секретаријата за спорт и омладину Града Београда.
-

У члану 2. додаје се следећи текст на крају последње реченице: а испуњавају све услове предвиђене
Законом о спорту у погледу стручног рада и правилима Стонотениског савеза Србије.

-

У члану 3. брише се реч ''сви'' а после речи играчи додаје се: и играчице који испуњавају услове у складу са
критеријумима Секретаријата за спорт и омладину града Београда, Спортског савеза Београда и овог
Правилника, регистровани у складу са Регистрационим Правилником Стонотениског савеза
Србије......... (даље исти наставак реченице).

-

У члану 4. на крају последње реченице другог става после речи управни одбор СТСБ додаје се: на предлог
стручне комисије СТСБ.

-

У члану 6. брише се реч СТСБ и додаје се: Стонотениског савеза Србије и учешће на такмичењима
млађих категорија у организацији Стонотениског савеза Београда – регион Београд.

-

У члану 7. трећа реченица се мења и гласи: Од 5-8 места стичу вредност 60 бодова, од 9-16 места стичу
вредност 30 бодова а од 17 – 32 места 15 бодова. Последња реченица члана 7. се брише. Додаје се нова која
гласи: За обрачун бодова у првом и другом кварталу године рачуна се последње издата ранг листа
СТСС у претходној години, а за уплату трећег и четвртог квартала рачуна се последње издата ранг
листа СТСС на дан 30 јун текуће године. Додаје се и други став овог члана који гласи: Клубови са
територије града Београда чије екипе освоје од 1-4 места на екипном првенству Србије у конкуренцији
млађих категорија (млађи кадети, млађе кадеткиње, кадети, кадеткиње, јуниори и јуниорке) стичу
вредност: 200 бодова за освојено прво место, 100 бодова за освојено друго место и 50 бодова за освојено
треће или четврто место.

-

Члан 8 се брише а нови гласи: Средства за обезбеђење рада спортских школа уплаћују се на текући рачун
клубова који испуњавају услове у складу са Законом о спорту у погледу стручног рада и правилима
Стонотениског савеза Србије. Обрачунавају се по критеријуму : број играча – вредност бода.
Обрачунавају се учешћа играча и играчица на такмичењима у организацији Стонотениског савеза
Београда – регион Београд. Сви играчи имају исту вредност бода. Услов да би се играч или играчица у
категорији млађих кадета, млађих кадеткиња, кадета и кадеткиња бодовали је учешће на најмање три
такмичења у организацији Стонотениског савеза Београда – регион Београд у једној такмичарској
сезони док за категорију јуниора и јуниорки услов је учешће на најмање два такмичења у организацији
Стонотенениског савеза Београда – регион Београд у једној такмичарској сезони.

-

У члану 9. после речи набавка опреме додаје се : и реквизита док се на крају реченице првог става додаје :
на предлог стручне комисије СТСБ. Други став овог члана се брише,

-

У члану 10. други и трећи став се мењју тако да гласе: На појединачним и екипним првенствима у
организацији Стонотениског савеза Београда – регион Београд најуспешнијим појединцима и екипама
додељују се признања у виду пехара и медаља као и робне награде у виду стонотениске опреме.
Спецификацију и начин утрошка средстава за организацију такмичења утврђује Управни одбор СТСБ
на предлог Такмичарске и Стручне комисије СТСБ.

-

У члану 11. на крају последње реченице се додаје: на предлог стручне комисије СТСБ.

-

У члану 12. на крају последње реченице уместо ранг листама СТСБ треба да стоји: ранг листама
Стонотениског савеза Србије.

-

У члану 14. у првом ставу након речи Управни одбор СТСБ додаје се на предлог комисије за расподелу
средстава .... (даљи наставак исти).

-

У члану 15. у трећи став се мења тако да гласи: 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 освојених бодова клубова и њихових играча и
играчица на ранг листава Стонотениског савеза Србије, број играча на ранг листама Стонотениског
савеза Србије, број играча који учествују на припремама и међународним такмичењима, начин
извођења стручног усавршавања, начин набавке стонотениске опреме и реквизита и други параметри
на основу којих се врши финансирање активности СТСБ.

-

У члану 16. након речи представника клубова додаје се: чији су играчи и играчице у протеклој
такмичарској сезони имали највећи број бодова на ранг листава Стонотениског савеза Србије за млађе
категорије (све осим сениора и сениорки).
ВЕРЗИЈА ПРЕДЛОГА ИЗМЕЊЕНИХ ЧЛАНОВА ПРАВИЛНИКА
Члан 2.

Право на средства за рад са младим спортским талентима и унапређење квалитета стручног рада имају сви клубови са
територије града Београда који су регистровани у Стонотениском савезу Београда – регион Београд а испуњавају све
услове предвиђене Законом о спорту у погледу Стручног рада и правилима Стонотениског савеза Србије.
Члан 3.
Под младим спортским талентима подразумевају се играчи и играчице који испуњавају услове у складу са
критеријумима Сетретаријата за спорт и омладину града Београда, Спортског савеза Београда и овог Правилника,
регистровани у складу са Регистрационим правилником Стонотениског савеза Србије у текућој такмичарској сезони у
клубу са седиштем на територји града Београда у старосним категоријама: јуниори, јуниорке, кадети, кадеткиње,
млађи кадети и млађе кадеткиње.
Члан 4.
Укупан износ средстава за рад са младим спортским талентима и унапређење квалитета стручног рада утрврђује се
програмом Стонотениског савеза Београда – регион Београд и финансијским планом Секретаријата за спорт и
омладину града Београда по усвајању буџета града Београда.
Програм рада са младим спортским талентима и унапређење стручног рада утврђује Управни одбор СТСБ на предлог
Стручне комисије СТСБ.

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 листима Стонотениског савеза Србије и учешће на такмичењима за млађе категорије у организацији
Стонотениског савеза Београда – регион Београд.
Члан 7.
Средства за обезбеђење спортских објеката за потребе тренинга и рада са квалитетним младим играчима се уплаћују
на текући рачун клубова и обрачунавају се по формули: ''освојени бодови'' - ''вредност бода''. Играчи и играчице који
се налазе од 1-4 места на ранг листи Стонотениског савеза Србије стичу вредност 100 бодова по играчу односно
играчици. Од 5-8 места стичу вредност 60 бодова, од 9-16 места стичу вредност 30 бодова а од 17-32 места стичу
вредност 15 бодова.
За обрачун бодова у првом и другом кварталу рачуна се последња издата ранг листа Стонотениског савеза Србије у
претходној години а за уплату трећег и четвртог квартала рачуна се последња издата ранг листа Стонотениског савеза
Србије до 30. јуна текуће године.
Клубови са територије града Београда чије екипе освоје од 1-4 места на екипном првенству Србије у конкуренцији
млађих категорија (млађи кадети, млађе кадеткиње, кадети, кадеткиње, јуниори и јуниорке) стичу вредност: 200
бодова за освојено прво место, 100 бодова за освојено друго место и 50 бодова за освојено треће или четврто место.
Члан 8.
Средства за обезбеђење рада спортских школа уплаћују се на текући рачун клубова који испуњавају услове у складу
са Законом о спорту у погледу стручног рада и правилима Стонотениског савеза Србије.
Обрачунавају се по критеријуму : број играча – вредност бода. Обрачунавају се учешћа играча и играчица на
такмичењима у организацији Стонотениског савеза Београда – регион Београд. Сви играчи имају једнаку вредност
бода.
Услов да би се играч или играчица у категорији млађих кадета, млађих кадеткиња, кадета и кадеткиња бодовали је
учешће на најмање три такмичења у организацији Стонотениског савеза Београда – регион Београд у једној
такмичарској сезони док за категорију јуниора и јуниорки услов је учешће на најмање два такмичења у организацији
Стонотенениског савеза Београда – регион Београд у једној такмичарској сезони.
Члан 9.
Набавка опреме и реквизита се врши према спецификацији коју утврђује Управни одбор СТСБ на предлог Стручне
комисије СТСБ.
Члан 10.
Трошкови организације такмичења обухватају трошкове обезбеђења дворане и реквизита, трошкове руковођења
такмичењем, трошкове суђења и трошкове признања и награда.
На појединачним и екипним првенствима у организацији Стонотениског савеза Београда – регион Београд
најуспешнијим појединцима и екипама се додељују признања у виду пехара и медаља као и робне награде у виду
стонотениске опреме.
Спецификацију и начин утрошка средстава за организацију такмичења утврђује Управни одбор СТСБ на предлог
Такмичарске и Стручне комисије 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, учешће 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 стучно усавршавање одлучује Управни одбор СТСБ на предлог Стручне комисије СТСБ.
Члан 12.
Припреме спортиста се организују на основу плана Стручне комисије СТСБ. План између осталог обавезно садржи
трајање припрема, предлог играча, играчица 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 или
играчица чије се учешће на припремама и такмичењима финансира средствима из буџета града је пласман на ранг
листама Стонотениског савеза Србије.
Члан 14.
Управни одбор СТСБ на предлог комисије за расподелу средстава 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 града Београда
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 актвиности захтева
другачију динамику финансирања.
Спецификација утрошених средстава детаљно се 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 освојених бодова
клубова и њихових играча и играчица на ранг листава Стонотениског савеза Србије, број играча на ранг листама
Стонотениског савеза Србије, број играча који учествују на припремама и међународним такмичењима, начин
извођења стручног усавршавања, начин набавке стонотениске опреме и реквизита и други параметри на основу којих
се врши финансирање активности СТСБ.
Квартални извештај усваја Управни одбор СТСБ.
Члан 16.
Радом комисије за расподелу руководи кординатор комисије кога бира Управни одбор СТСБ . Комисију сачињава 5
чланова – кординатор комисије и 4 (четири) представника клубова чији су играчи и играчице у протеклој такмичаркој
сезони имали највећи број бодова на ранг листама Стонотениског савеза Србије за млађе категорије (све осим
сениора и сениорки).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Постојећи Правилник о расподели средстава који је објављен као нацрт Правилника има доста нелогичности.
Навешћемо неке од њих:
-

Базира критеријуме на ранг листама СТСБ које не постоје.

-

Одлуке доноси Управни одбор без предлога стручне комисије и комисије за расподелу средстава чија је то
надлежност.

-

Није према предложеном Правилнику одговарајући однос клуба који остварује резултате са клубовима који
имају искључиво масовност и то не на свим такмичењима.

-

Девалвирано је регионално првенство Београда млађих категорија јер поједини клубови доводе играче само
на градска првенства из разлога добијања бодова на основу учешћа и новчаних средстава по том критеријуму.
Велика већина њих се доводи потпуно необучена за такмичења само да би се имао већи број деце. Многи од
њих током године учествују само на том једном такмичењу. Такав начин рада не доприноси развоју и не
показује објективно стање што се тиче масовности.

-

Правилник није усклађен са Законом о спорту у погледу стручног рада и правлима Стонотениског савеза
Србије.

Сматрамо да ће се предложеним изменама на боље кориговати постојећи Правлиник о расподели средстава и
ускладити са Законом о спорту и правилима Стонотениског савеза Србије у погледу стручног рада у клубовима, као и
мотивисати клубове да стварају квалитетне играче.
Срдачан поздрав
Београд, 05.01.2019. године

СТК Црвена Звезда
Марко Јевтовић – Директор клуба

