На основу Статута Стонотениског савеза Београда – Регион Београд, Скупштина
Стонотениског савеза Београда – Регион Београд, на седници одржаној 26.01.2016.
године усвојила је:

Правилник
о расподели средстава у оквиру основног програма који се финансира
средствима Секратријата за спорт и омладину Града Београда
Члан 1.
Овај Правилник уређује критеријуме и начин расподеле средстава у Стонотениском
савезу Београда – Регион Београд (у даљем тексту: 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 уредно
регистровани у Стонотениском савезу Београда – регион Београд.
Члан 3.
Под младим спортским талентима подразумевају се играчи, уредно регистровани у
текућој такмичарској сезони у клубу са седиштем на територији града Београда у
категоријама: млађи кадети, млађе кадеткиње, кадети, кадеткиње, јуниори и јуниорке.
Члан 4.
Укупан износ средстава за рад са младим спортским талентима и унапређење
квалитета стручног рада утврђује се програмом рада СТСБ и финансијским планом
Секретаријата за спорт и омладину по усвајању буџета Града Београда.
Члан 5.
Програм рада обавезно садржи предлог за финансирање свих активности, односно
трошкова, које одређује Секретаријат за спорт и омладину Града Београда као што су:
трошкови обезбеђења спортксих објеката, трошкове рада спортских школа, стручно
усавршавање, припреме спортиста, набавку опреме и реквизита, трошкове тестирања
спортиста, трошкове организације такмичења и трошкове рада канцеларије СТСБ.
Члан 6.
Основни критеријум за расподелу средстава за обезбеђење спортксих објеката за
потребе тренинга, припреме спортиста, односно учешћа на такмичењима у
иностранству и набавку опреме и реквизита је стање на ранг листама Стонотениског
савеза Србије (СТСС).

Основни критеријуми за расподелу средстава за трошкове рада спортских школа су:
-

-

број учесника на такмичењима у организацији СТСБ (екипна и појединачна
првенства региона Београд и града Београда)
адекватна сала за тренинг учесника спортске школе са минимум три
стонотениска стола
стални тренер спортске школе са одговарајућом стручном дипломом и
лиценцом у складу са Законом о спорту Републике Србије и Правилником о
номенклатури спортских занимања и звања.
Стање на ранг листама СТСБ
Члан 7.

Средства за обезбеђење спортских објеката за потребе тренинга и рада са
квалитетним младим играчима уплаћују се 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 тј 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.
Средства за обезбеђење рада спортских школа уплаћују се на текући рачун клубова и
обрачунавају се по формули: «број играча – вредност бода». Сваки учесник на
екипним и појединачним такмичењима у организацији СТСБ (екипна и појединачна
првенства региона Београд и града Београда, Трофеј Београда) у категоријама: млађи
кадети, млађе кадеткиње, кадети, кадеткиње, јуниори и јуниорке има исту вредност
бода – на пример један учесник – 1 бод). Клубови који испуњавају неки од преосталих
критеријума за расподелу средстава за рад спортких школа стичу услов добијања
стонотениских реквизита по предлогу комисије за рад спортских стонотениских школа
и одлуци Управног одбора СТСБ.
Члан 8.
За обрачун бодова у првом и другом кварталу године валидне су ранг листе важеће на
дан 1 јануар текуће године, док за обрачун бодова у трећем и четвртом кварталу
валидне су ранг листе важеће на дан 30 јуни текуће године.
Члан 9.
Набавка опреме и реквизита врши се према спецификацији коју утврђује Управни
одбор СТСБ на предлог комисије за расподелу средстава.
Члан 10.
Трошкови организације такмичења обухватају трошкове обезбеђења дворане и
реквизита, трошкове руковођења такмичењем, трошкове суђења и трошкове признања
и награда.
Спецификацију и начин утрошка средстава за организацију такмичења утврђује
Управни одбор СТСБ.

Члан 11.
Стручно усавршавање се може обезбедити организовањем стручних семинара,
набавком стручне литературе, учешћем спортских стручњака насеминарима у земљи и
иностранству, учешћем спортских стручњака на тренинзима које воде тренери
репрезентације или други спорткски стручњаци и стручњаци у спорту са одговарајућим
знањем које може допринети унапређењу стручног рада у београдским клубовима.
О утрошку средстава за стручно усавршавање одлучује Управни одбор СТСБ.
Члан 12.
Припреме спортиста се организују на основу плана и програма Стручне комисије
СТСБ. План и програм обавезно морају садржати место припрема, трајање припрема,
детаљан програм рада на припремама, предлог играча, играчица и тренера који ће
учествовати на припремама.
Управни одбор СТСБ на предлог Председника Стручне комисије одлучује о укупном
броју учесника на припремама.
Члан 13.
На предлог председника Стручне комисије Управни одбор СТСБ одлучује у укупном
или делимичном финансирању играча и играчица из београдских клубова на
такмичењима у иностранству било да наступају као репрезентација Београда или као
репрезентативци Србије по позиву селектора.
Члан 14.
О потреби и трошковима тестирања спортистима одлучује Управни одбор СТСБ на
предлог Преседника Стручне комисије СТСБ.
Члан 15.
О укупним трошковима рада канцеларије из средстава Секретаријата за спорт и
омладину Града Београда одлучује Управни одбор СТСБ на основу критеријума
Секретаријата за спорт и омладину града Београда.
Члан 16.
Управни одбор СТСБ утврђује процентуални удео за актвиности које се финансирају
средствима из буџета Града Београда у односу на укупно добијена средства.
У случају да постоји потреба да се средства за поједине активности преусмере у друге
сврхе Управни одбор СТСБ одлучује о преусмерењу средстава у складу са
процедуром коју захтева Секретаријат за спорт и омладину града Београда.
Члан 17.
Расподела односно утрошак средстава се врши квартално осим уколико природа
појединих активности захтева другачију динамику финансирања.
Спецификација утрошених средстава се утврђује за сваки квартал текуће године.
Квартални извештај о расподели усваја Управни одбор СТСБ.

Члан 18.
Управни одбор СТСБ може формирати комисију за расподелу средстава из буџета
Града Београда. Радом комисије руководи председник комисије кога бира Управни
одбор СТСБ. Комисију поред председника сачињавају још 4 члана тј. представника
клубова који су имали највише играча на ранг листама Стонотениског савеза Србије за
млађе категорије (све осим сениора и сениорки).
Члан 19.
Коначни годишњи извештај о расподели средстава из буџета Града Београда усваја
Скупштина СТСБ.
Члан 20.
Овај Правилник и његове измене усваја Скупштина СТСБ.
Члан 21.
Овај Правилник ступа на снагу осам дана након усвајања.

Председник СТСБ
__________________

