Веће Градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 02. априла 2013. године, а
на основу члана 55. Статута Градске општине Обреновац (''Сл. лист града Београда'' бр.
44/2008, 4/2010 и 15/2010), Одлуке о буџету градске општине Обреновац (''Сл. лист
града Београда'' бр. 67/12 и VII – 01 бр. 400-1 од 21.03.2013. године), чланова 18. и 58.
Пословника о раду Већа градске општине Обреновац (''Сл. лист града Београда'', бр.
6/13), на предлог Комисије за спорт Већа градске општине Обреновац, донело је
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ОБЛАСТИ СПОРТА

Члан 1.
Овим Правилником одређују се критеријуми и поступак расподеле средстава
опредељених у буџету градске општине Обреновац (у даљем тексту: Градска општина)
за услуге спорта и рекреације, у циљу задовољења потреба грађана у области спорта,
реализације система школског спорта, обезбеђивања услова за организовање и
одржавање спортских такмичења и манифестација и обезбеђивања услова за
реализацију програма установа и спортских организација на подручју Градске општине,
а све у складу са Стратегијом развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до
2013. године (''Сл. гласник РС'', бр. 110/2008), Акционим планом за спровођење
стратегије развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године и
Закона о спорту (''Сл. гласник РС'', бр. 24/2011 и 99/2011).
Члан 2.
Право на коришћење средстава из члана 1. овог Правилника имају спортске
организације (спортска удружења или спортска привредна друштва), спортска друштва,
спортски савези као и спортисти такмичари под следећим условима:
-да су регистровани у Агенцији за привредне регистре (не односи се на спортисте
такмичаре)
-да су чланови Спортског савеза Обреновца
-да своју професионалну или аматерску односно претежну спортску активност
реализују на територији Градске општине Обреновац
-да имају учлањене или уговором ангажоване спортисте и задовољавају друге услове из
члана 33. Закона о спорту (не односи се на такмичаре)
- да поседује општу и/или посебну здравствену способност за обављање спортских
активности ( односи се на спортисте такмичаре)

- да су непрофитне организације (не односи се на спортисте такмичаре)
-да поседују усвојене програме такмичарских или тренажних активности за годину у
којој аплицирају за средства код градске општине Обреновац, као и да су учесници у
званичним системима такмичења најмање једну календарску годину у оквиру које су
остварили резултате.
-да имају организован стручно педагошки рад са млађим категоријама (осим у
спортовима где то због специфичности самог спорта није могуће), што подразумева и
најмање једног, радно ангажованог спортског стручњака
Члан 3.
Одлуку о расподели средстава опредељених за спорт , према Одлуци о буџету градске
општине Обреновац, за текућу годину (у даљем тексту: буџет Градске општине), доноси
Председник градске општине уз сагласност Већа градске општине, по предлогу
Комисије за спорт (у даљем тексту: Комисија).
Средства из става 1. овог члана трошиће се за реализацију следећих активности и то:
I без расписивања конкурса:
1. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ

УСЛОВА

ЗА

РАЗВОЈ

ШКОЛСКИХ

СПОРТСКИХ

ТАКМИЧЕЊА
2. ПОКРИЋЕ ДЕЛА ОСНОВНИХ ТРОШКОВА КЛУБОВА (не односи се на

фудбалске клубове којима се обезбеђује посебан вид подршке развоја)
3. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ

ФУДБАЛСКИХ
ОБРЕНОВАЦ

УСЛОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАДА
КЛУБОВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

4. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА И

МАНИФЕСТАЦИЈА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ ОБРЕНОВАЦ
5. ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАДА СПОРТСКОГ

САВЕЗА ОБРЕНОВАЦА
6. ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА СПОРТСКИХ

КЛУБОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ ОБРЕНОВАЦ
II расписивањем конкурса:
1. ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ПУТЕМ КОНКУРСА КОЈИ РАСПИСУЈЕ

ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ У ОБЛАСТИ СПОРТА
Члан 4.
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКИХ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА из
чл. 3. став 2. тачка 1. овог Правилника подразумева континуирано настојање Градске

општине да помогне одржавање школских спортских такмичења организованих на
међуодељенском, школском, градском, регионалном или републичком нивоу, ученика
основних и средњих школа.
Градска општина активности из става 1. овог члана може реализовати у сарадњи са
Спортским савезом Обреновца.
Подршка из става 1. овог члана обезбеђује се у складу са финансијским могућностима
буџета Градске општине кроз једну или више следећих активности:
-давање приоритета у коришћењу школских сала и терена
-давање приоритета у коришћењу спортских хала
-давање приоритета у коришћењу базена
-обезбеђивање средстава за организацију такмичења
-обезбеђивање средстава за спортске реквизите за такмичења
-обезбеђивање превоза школских екипа на градска такмичења, односно обезбеђивање
дела трошкова за републичка такмичења
-обезбеђивању средстава за обавезне лекарске прегледе за све такмичаре са територије
Градске општине који учествују на конкретном школском такмичењу
Одлуку о конкретном виду подршке из става 3. овог члана, доноси Председник Градске
општине уз сагласност Већа градске општине, а на предлог Комисије.
Члан 5.
ПОКРИЋЕ ДЕЛА ОСНОВНИХ ТРОШКОВА КЛУБОВА (не односи се на фудбалске
клубове којима се обезбеђује посебан вид подршке развоју) из чл. 3. став 2. тачка 2.
овог Правилника, подразумева настојање Градске општине да у складу са својим
могућностима, на годишњем нивоу, у кварталним временским интервалима, пружи
подршку кроз функционисање и рад свих спортских организацијаа односно клубова са
територије Градске општине.
Председник Градске општине уз сагласност Већа Градске општине, а на предлог
Комисије, доноси одлуку о висини средстава која се додељују за сврху из става 1. овог
члана.
Комисија за спорт је дужна да свој Предлог из става 2. овог члана сачини применом
систем бодовања и то по следећим критеријумима:
-

Групе у коју је одређена врста спорта разврстана ( I – IV)

-

Рангa ( 1 - 5) у којем се спроди такмичење

-

Резултати који су остварени у претходној календарској години у конкуренцији
сениора, јуниора, кадетској конкуренцији и пионирској конкуренцији

Систем бодовања, који је обавезан за Комисију за спорт Градске општине, налази се у
Прилогу I овог Правилника и чини његов саставни део.
Члан 6.
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАДА ФУДБАЛСКИХ
КЛУБОВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ из чл. 3. став 1.
тачка 3. овог Правилника има за циљ развој фудбала на територији градске општине
због чега се фудбалским клубовима омогућава посебан вид подршке финансирањем
њиховог рада и функционисања у складу са одредбама овог Правилника.
Председник Градске општине уз сагласност Већа градске општине, а на предлог
Комисије, доноси одлуку о висини средстава која се додељују за сврху из става 1. овог
члана
Члан 7.
Фудбалски клубови могу остарити право на финансијску подршку градске општине
описану у претходном члану овог Правилника, под следећим, кумулативно испуњеним
условима:
1. да испуњавају услове предвиђене чланом 2. овог Правилника,
2. да се воде у јединственој евиденцији Министарства омладине и спорта
3. да су чланови Фудбалског савеза Обреновца
4. да имају усвојен План и Програм рада са пројектованим циљевима за наредне

две године
Право на финансијску подршку и помоћ, фудбалски клубови могу остварити
подношењем захтева Комисији Већа градске општине уз који су обавезни приложити и
Изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу о испуњености услова
предвиђених овим Правилником.
По разматрању захтева, Комисија подноси Предлог Већу градске општине о додели и
висини средстава по захтеву.
Фудбалски клубови којима буду одобрена средства по поднетом захтеву из става 2, овог
члана, имају обавезу да, у року од месец дана, од дана преноса средстава, поднесу
Извештај Комисији којим су у обавези да оправдају наменско трошење средстава, у
складу са одобреним захтевом.
У случају ненаменског трошења одобрених и пренетих средстава, Градска општина
задржава право на повраћај средстава, уз могућност ограничења конкретној спортској

организацији на учешће у неком од, овим Правилником предвиђеним, видовима
подршке и помоћи Градске општине.
Члан 8.
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА И
МАНИФЕСТАЦИЈА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ ОБРЕНОВАЦ
остварује се на основу Одлуке о сталним манифестацијама у области спорта од значаја
за Градску општину Обреновац VI-01 бр. 020- 83 од 29. септембра 2011. године.
Комисија за спорт има право да подноси иницијативу Већу градске општине за
упућивање предлога Скупштини градске општине за утврђивање спортских
манифестација и такмичења од интереса за Градску општину под условом да исте
задовољавају критеријуме из Одлуке из става 1 овог члана.
Члан 9.
Градска општина Обреновац може, у складу са својим могућностима, кроз различите
видове подршке и помоћи, помоћи у РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА СПОРТСКОГ
САВЕЗА ОБРЕНОВАЦА.
Комисија ће пратити активности из Програма рада Спорстког савеза Обреновца које се
односе на:
-

израду планова и програма развоја спорта на територији Градске општине

-

анализу постојећег стања и предлагати надлежним органима мере за унапређење
спорта на територији Градске општине

-

учествовати у координацији и реализацији школских спортских такмичења

-

подстицати и учествовати у међународној, међуградској, међуопштинској
сарадњи као и организацији и реализацији едукативних програма.

Градска општина ће, у складу са својим могућностима, обезбедити Спортском
савезу Обреновца:
-

коришћење простора за рад

-

средства за развој школског спорта

-

средства за материјалне трошкове

-

средства за специјализоване услуге

Одлуку о врсти и висини средстава која се додељују Спортском савезу Обреновца, за
сврху из става 3. овог члана, доноси Председник Градске општине уз сагласност Већа
Градске општине, а на предлог Комисије.
Члан 10.

Градска општина може пружити подршку у реализацији Програма рада спортских
клубова ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ. Комисија за спрот, након
спроведене анализе резултата Програма рада свих клубова на територији Градске
општине за период од последњих пет година, може иницирати Већу Градске општине
подношење предлога Скупштини Градске општине којим се за текућу календарску
годину утврђује конкретан клуб, oдносно клубови који ће на основу спроведене анализе
резултата рада, бити проглашени за клуб, односно клубовe (у даљем тексту клуб) од
интереса за Градску општину Обреновац. Спортски клуб може, уколико то својим
резлутатима то завреди, а што се утврђује спровођењем детаљне годишње анализе
резултата рада спортских клубова, више пута заредом, али не више од три пута, бити
проглашаван за клуб од интереса за градску општину. Спортски клуб који буде
проглашен за клуб од интереса за Градску општину, мора поред општих услова из члана
2. став 1. овог Правилника, кумулативно испуњавати и следеће услове:
-

да својим спортским активностима и резултатима представља Градску општину
у земљи и иностранству

-

да има организован стручно-педагошки рад са млађима категоријама (пионире,
кадете, јуниоре) као и сениорску екипу, укључене у систем такмичења

-

да најмање пет година уназад учествује у систему такмичења

-

да има усвојен План и програм рада за наредне две године

-

да се својим спортским резултатима истиче у односу на остале клубове

Спортски клуб, проглашен за клуб од интереса за Градску општину, може у реализацији
својих активности, бити посебно подржан од стране Градске општине, у складу са
програмом пословања проглашеног клуба.
Члан 11.
Градска општина може, у складу са својим статутарним надлежностима и позитивним
законодавством, расписати и КОНКУРС ради остваривања општих и посебних циљева
који се тичу:
- развоја свести о значају спорта
- реализације спортских пројеката
- изградње спортске инфраструктуре
Веће градске општине може, по Предлогу Комисије, расписати конкурс у области
спорта, више пута у току једне календарске године, односно до утрошка, за ове намене,
предвиђених средстава.
Текстом сваког конкурса предвиђаће се услови за учешће на конкурсу, процедура за
остваривање права по основу учешћа на конкурсу, као и начин вредновања или
бодовања поднетих пријава, са обавезом јавног оглашавања позива за учешће свих
заинтересованих физичких или правних лица.

Одлуку о врсти и висини средстава која се додељују за сврху из става 1. овог члана,
доноси Председник градске општине уз сагласност Већа градске општине, а на предлог
Комисије.
Члан 12.
Комисија прати и врши надзор над наменским коришћењем одобрених средстава
корисницима:
1. непосредним увидом овлашћених лица и
2. на основи извештаја, обавештења и документације достављене од стране

корисника средстава
Члан 13.
Стручне и административне послове за поступање по овом Правилнику обављаће
Служба за скупштинске послове и прописе и Одељење за развој, Одсек за друштвене
делатности Управе градске општине у сарадњи са Комисијом за спорт Већа градске
општине Обреновац.
Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли
Управе градске општине и на званичној интернет презентацији градске општине
Обреновац.
Члан 15.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о ближим
критеријумима и поступку расподеле средстава спортским организацијама-клубовима
са територије градске општине Обреновац са Изменама и допунама ( VI-013 бр. 0202/112 од 30.11.2006. године и VI-01 бр. 020-2/15 од 12.02.2009 године)

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020-3/ 64 од 02.04.2013. године

Обрадила
БА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

ПРИЛОГ 1
СИСТЕМ БОДОВАЊА ПРИ ПОКРИЋУ ДЕЛА ОСНОВНИХ ТРОШКОВА КЛУБОВА
Средства намењена за покриће дела основних трошкова клубова распоредиће се по
систему бодовања при чему ће се бодовати група којој спорт припада, ранг такмичења
као и остварен такмичарски резултат.
1) ГРУПА СПОРТА

У циљу објективнијег и поузданијег бодовања захтева спортских клубова утврђује
прилагођена категоризација спортова по групама. Као полазна основа узима се
категоризација спортова утврђена Правилником о националној категоризацији спортова
(''Сл. гласник РС'', бр. 25/ 2013). Категоризација се утврђује на основу анализе
резултата, организационе развијености спортске гране и стручне оспособљености
тренерског кадра на нивоу општине, града и републике.
Спортови који нису категорисани, а појаве се на конкурсу, а испуњавају
критеријуме, категоришу се у четврту групу.
ПРИЛАГОЂЕНА КАТЕГОРИЗАЦИЈА СПОРТОВА ПРЕМА ПОТРЕБАМА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
I Група
1.
2.
3.
4.
5.

Фудбал
Кошарка
Одбојка
Рукомет
Ватерполо

6. Кајак-кану
7. Карате

II Група
1.
2.
3.
4.
5.

Џудо
Кик бокс
Рвање
Теквондо
Пливање

6. Савате
7. Шах

III Група
1.
2.
3.
4.

Синхроно пливање
Самбо
Стреличарство
Бокс

6. Рафтинг
7. Тенис

5. Стрељаштво

IV Група
1.
2.
3.
4.

Мото спорт
Аикидо
Спортски риболов
Оријентациони спорт

5. Амерички фудбал
6. Веслање

2) РАНГ ТАКМИЧЕЊА

Одређује се ранг такмичења сваког спортског клуба на основу којег се врши
вредновање остварених такмичарских резултата при чему се у обзир узима чињеница
да ли се такмичење одвија у лиги односно турниру.

3)

ТАКМИЧАРСКИ РЕЗУЛТАТ

Утврђује се спортски резултат као једини објективни и мерљиви податак о
успешности сваког спортског клуба и спортисте на територји Градске Општине.
I ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА СЕНИОРСКИХ КАТЕГОРИЈА
Сениорски резултати се вреднују по учешћу клубова у лигама и по учешћу
клубова у званичним такмичењима.
Сениорски резултати у лигама се вреднују по ранговима такмичења ( 5 рангова ) с
тим да у одређеним спортским гранама у којима постоји више рангова од петог исти
се вреднују као 5. ранг такмичења.
1. ЗВАНИЧНА ТАКМИЧЕЊА У ЛИГАМА
У зависности од ранга такмичења и групе спорта, спортским клубовима припада
следећи број бодова:
Екипни спортови који имају званична такмичења у лигама у сениорској
конкуренцији:

Спортови
из прве
групе

Први ранг

Други ранг

Трећи ранг

Четврти
ранг

Пети ранг

100

75

40

30

20

Спортови
из друге
групе

30

22,5

12

9

6

Спортови
из треће
групе

20

15

8

6

4

Спортови
из четврте
групе

15

11,5

6

4,5

3

Спортови који имају званична такмичења у лигама у појединачној
сениорској конкуренцији вреднују се на следећи начин:
Први ранг

Други ранг

Трећи ранг

Четврти
ранг

Пети ранг

Спортови
из прве
групе

50

37,5

20

15

10

Спортови
из друге
групе

15

11,25

6

4,5

3

Спортови
из треће
групе

10

7,5

4

3

2

Спортови
из четврте
групе

7,5

5,75

3

2,25

1,5

Сениорски резултати у екипним спортовима у лигама вреднују се на следећи
начин:

Спортови
из прве
групе

1. ранг

2.ранг

3.ранг

4.ранг

5.ранг

1.место 100

1.место 50

1.место 25

1.место 12.5 1.место 6.25

2.место 70

2.место 35

2.место 17.5 2.место 8.75 2.место 4.35

3.место 50

3.место 25

3.место 12.5 3.место 6.25 3.место 3.15

Спортови
из друге
групе

Спортови
из треће
групе

Спортови
из четврте
групе

1.место 30

1.место 15

1.место 7.5

1.место 3.75 1.место 1.87

2.место 21

2.место 10.5 2.место 5.25 2.место 2.62 2.место 1.3

3.место 15

3.место 7.5

3.место 3.75 3.место 1.87 3.место 0.93

1.место 20

1.место 10

1.место 5

1.место 2.5

2.место 14

2.место 7

2.место 3.5

2.место 1.75 2.место 0.87

3.место 10

3.место 5

3.место 2.5

3.место 1.25 3.место 0.62

1.место 15

1.место 7.5

1.место 3.75 1.место 1.87 1.место 0.95

2.место 10.5 2.место 5.25 2.место 2.62 2.место 1.3
3.место 7.5

1.место 1.25

2.место 0.66

3.место 3.75 3.место 1.87 3.место 0.93 3.место 0.47

Спортови који имају званична такмичења у појединачној конкуренцији у
лигама у сениорској конкуренцији бодују се на следећи начин:

Спортови
из прве
групе

Спортови
из друге
групе

Спортови
из треће
групе

Спортови
из четврте
групе

1. ранг

2.ранг

3.ранг

4.ранг

1.место 50

1.место 25

1.место 12.5 1.место 6.25 1.место 3.15

2.место 35

2.место 17.5 2.место 8.75 2.место 4.37 2.место 2.17

3.место 25

3.место 12.5 3.место 6.25 3.место 3.12 3.место 1.55

1.место 15

1.место 7.5

1.место 3.75 1.место 1.8

5.ранг

1.место 0.95

2.место 10.5 2.место 5.25 2.место 2.6

2.место 1.3

3.место 7.5

3.место 3.75 3.место 1.8

3.место 0.95 3.место 0.45

1.место 10

1.место 5

1.место 2.5

1.место 1.25 1.место 0.65

2.место 7

2.место 3.5

2.место 1.75 2.место 0.87 2.место 0.45

3.место 5

3.место 2.5

3.место 1.25 3.место 0.65 3.место 0.3

1.место 7.5

1.место 3.75 1.место 1.8

1.место 0.95 1.место 0.47

2.место 5.25 2.место 3.65 2.место 1.3

2.место 0.65 2.место 0.33

3.место 3.75 3.место 1.8

3.место 0.46 3.место 0.23

3.место 0.9

2.место 0.65

2. ЗВАНИЧНА ТАКМИЧЕЊА ВАН ЛИГЕ

Сениорски резултати у званичним такмичењима која немају карактер
лиге,вреднују се по оствареним резултатима на нивоу дражаве (републичко првенство)
и на нивоу региона (градско првенство).
ТАКМИЧАРСКИ РЕЗУЛТАТИ СЕНИОРА У ЕКИПНИМ СПОРТОВИМА
ВРЕДНУЈУ СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:
Држава

Регион-Бг

1.место

30

бодова

10

бодова

2.место

21

бодова

7

бодова

3.место

15

бодова

5

бодова

ТАКМИЧАРСКИ РЕЗУЛТАТИ СЕНИОРА У ПОЈЕДИНАЧНИМ СПОРТОВИМА
ВРЕДНУЈУ СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:
Држава

Регион-Бг

1.место

15

бодова

5

бодова

2.место

10,5

бодова

3,5

бодова

3.место

7,5

бодова

2,5

бодова

II

ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА

Програм рада млађих категорија подразумева планиран,организован систематски
рад са пионирским,кадетским и јуниорским селекцијама у спортским
организацијама,стручно вођен од стране тренера са одговарајућом лиценцом надлежног
гранског савеза, у складу са Законом о спорту.
У циљу адекватнијег и јаснијег вредновања рада са млађим категоријама,спортски
клубови који раде са младима,сваке године се бодују на основу остварених резултата у
предходном периоду у пионирској,кадетској и јуниорској конкуренцији, на следећи
начин:
1. ТАКМИЧЕЊА У ЛИГАМА

1.1. ЕКИПНИ СПОРТОВИ КОЈИ ИМАЈУ ТАКМИЧЕЊЕ У ЛИГАМА МЛАЂИХ

КАТЕГОРИЈА
ЈУНИОРИ ЕКИПНО:

Спортови
из прве
групе

Спортови
из друге
групе

Спортови
из треће
групе

Спортови
из четврте
групе

Државно

Регион-бг

1.место 70

1.место 35

2.место 50

2.место 20

3.место 35

3.место 15

1.место 20

1.место 10

2.место 15

2.место 7.5

3.место 10

3.место 5

1.место 15

1.место 7.5

2.место 10

2.место 5

3.место 7

3.место 3

1.место 10

1.место 5

2.место 7.5

2.место 3.5

3.место 5

3.место 1,8

КАДЕТИ ЕКИПНО:

Спортови
из прве
групе

Спортови
из друге
групе

Спортови
из треће
групе

Спортови
из четврте
групе

Државно

Регион-бг

1.место 50

1.место 25

2.место 35

2.место 15

3.место 20

3.место 10

1.место 15

1.место 10

2.место 10

2.место 7.5

3.место 7.5

3.место 5

1.место 10

1.место 7.5

2.место 7.5

2.место 5

3.место 5

3.место 3.5

1.место 7.5

1.место 5

2.место 5

2.место 3.5

3.место 3.5

3.место 1.8

ПИОНИРИ ЕКИПНО:

Спортови
из прве
групе

Спортови
из друге
групе

Државно

Регион-бг

1.место 35

1.место 20

2.место 20

2.место 15

3.место 15

3.место 10

1.место 10

1.место 7.5

2.место 7.5

2.место 5

3.место 5

3.место 3.5

Спортови
из треће
групе

Спортови
из четврте
групе

1.место 7.5

1.место 5

2.место 5

2.место 3.5

3.место 3.5

3.место 1.8

1.место 5

1.место 3.5

2.место 3.5

2.место 1.8

3.место 1.8

3.место 0.9

1.2. ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ КОЈИ ИМАЈУ ТАКМИЧЕЊЕ У ЛИГАМА

МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА

ЈУНИОРИ ПОЈЕДИНАЧНО

Спортови
из прве
групе

Спортови
из друге
групе

Спортови
из треће
групе

Спортови
из четврте
групе

Државно

Регион-бг

1.место 50

1.место 25

2.место 35

2.место 15

3.место 20

3.место 10

1.место 15

1.место 10

2.место 10

2.место 7.5

3.место 7.5

3.место 3.5

1.место 10

1.место 7.5

2.место 7.5

2.место 5

3.место 5

3.место 3.5

1.место 7.5

1.место 5

2.место 5

2.место 3.5

3.место 3.5

3.место 1.8

КАДЕТИ ПОЈЕДИНАЧНО:

Спортови
из прве
групе

Спортови
из друге
групе

Спортови
из треће
групе

Спортови
из четврте
групе

Државно

Регион-бг

1.место 35

1.место 20

2.место 20

2.место 15

3.место 15

3.место 10

1.место 10

1.место 7.5

2.место 7.5

2.место 5

3.место 5

3.место 3.5

1.место 7.5

1.место 5

2.место 5

2.место 3.5

3.место 3.5

3.место 1.8

1.место 5

1.место 3.5

2.место 3.5

2.место 1.8

3.место 1.8

3.место 0.9

ПИОНИРИ ПОЈЕДИНАЧНО:

Спортови
из прве
групе

Државно

Регион-бг

1.место 25

1.место 15

2.место 15

2.место 10

Спортови
из друге
категорије

Спортови
из треће
групе

Спортови
из четврте
групе

3.место 10

3.место 7.5

1.место 7.5

1.место 5

2.место 5

2.место 3.5

3.место 3.5

3.место 1.8

1.место 5

1.место 3.5

2.место 3.5

2.место 1.8

3.место 1.8

3.место 0.9

1.место 3.5

1.место 1.8

2.место 1.8

2.место 0.9

3.место 0.9

3.место 0.45

2. ЕКИПНИ СПОРТОВИ КОЈИ НЕМАЈУ ТАКМИЧЕЊЕ У ЛИГАМА
Екипни спортови који немају такмичења која имају карактер лиге,а такмиче се у
званичном систему такмичења бодују се на основу остварених резултата у предходној
сезони на нивоу републике(државно првенство) и на нивоу региона(првенство града) на
следећи начин:

Јуниори екипно

државно
1.место

21

бодова

2. место

14.7 бодова

Регион-Бг
7

бодова

4.9 бодова

3. место

10.5 бодова

3.5 бодова

Кадети екипо
државно

Регион-Бг

1. место

14.7

бодова

4.9

бодова

2. место

10.3

бодова

3.4

бодова

3. место

7.3

бодова

2.4

бодова

Пионири екипно

државно

Регион-Бг

1. место

6

бодова

2

бодова

2. место

4

бодова

1.4 бодова

3. место

3

бодова

1

бодова

2.2.ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ КОЈИ НЕМАЈУ ТАКМИЧЕЊЕ У ЛИГАМА
Појединачни спортови који немају такмичења која имају карактер лиге,а такмиче се у
званичном систему такмичења бодују се на основу остварених резултата у предходној
календарској години на нивоу републике (државно првенство) и на нивоу региона
(првенство града) на следећи начин:
Јуниори појединачно

државно
1.место

10,5

бодова

Регион-Бг
3,5

бодова

2. место

7,35

бодова

2,45 бодова

3. место

5,25

бодова

1,75 бодова

Кадети појединачно

државно

Регион-Бг

1. место

7,35

бодова

2,45

2. место

5,15

бодова

1,7

3. место

3,65

бодова

1,2

бодова
бодова
бодова

Пионири појединачно

државно

Регион-Бг

1. место

3

бодова

1

2. место

2

бодова

0,7 бодова

3. место

1,5

бодова

бодова

0,5 бодова

Бодују се резултати млађих категорија само такмичара старијих од 10 година.
За спортске гране које имају екипни и појединачни систем такмичења, примењује се
критеријум за један од система такмичења,односно онај разултат који је повољнији за
клуб.

III РЕКРЕАТИВНИ СПОРТОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Спортски рекреативни програм и рекреативни програми спортских организација
остварује се кроз програме Спортског савеза градске Општине Обреновац.

Под спортско-рекреативним програмом подразумева се организован,стручно
вођен,континуиран рад са грађанима кроз различите облике спортских
активности,масовних акција спортске природе и спортских манифестација.
Реализација спортско-рекреативних програма, обезбедиће се у складу са могућностима
општине кроз:
-коришћење спортских објеката и терена и кроз
-учешће у трошковима организације и реализације рекреативних програма, акција,
такмичења и манифестација.

