
Атлетски савез Београда (у даљем тексту: АСБ) на основу чл. 137. и 138. Закона

о спорту („Службени гласник РС”, број 24/11 и 99/11 – др. закон) и у складу са

Уговором ХХ-01-401.1-47 закљученим са Секретаријатом за спорт и омладину Града

Београда и у складу са Финасијским планом АСБ за 2022. годину, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

КЛУБОВА – ЧЛАНОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

У ВРЕДНОСТИ ОД 1.500.000,00 РСД

1. Атлетски клубови чланови Атлетског савеза Београда могу конкурисати за

финансирање програмских активности које се односе на:

 школе атлетике;

 одржавање и обезбеђивање спортских објеката које користе;

 набавку опреме, справа и реквизита;

 припрему спортиста;

 организацију такмичења; учешће на такмичењима, тестирање спортиста.

2. Рок за достављање писаних пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања

конкурса на интернет страници АСБ, односно до 6. марта 2022. године.

3. Пријаве морају да садрже податке о планираним активностима (врсти

активности), пројекцији трошкова за сваку активност, резултатима клубова из

такмичарске 2021. године, доказ о томе да рачун клуба није у блокади и

образложење са јасно наведеним разлозима из којих се тражи финансирање

програмских активности.

Право учешћа на конкурсу:

Право учешћа на конкурсу имају атлетски клубови (спортска удружења и

спортска привредна друштва) регистровани на територији Републике Србије, а који су

чланови АСБ у складу са одредбама Статута АСБ.

Средства која клубовима буду додељена на основу овог конкурса и уговора који

ће клубови закључити са АСБ након окончања конкурса, мораће да се утроше и

оправдају у року од 15 дана од дана уплате средстава на рачун клубова од старне АСБ.

Средства додељена клубовима учесницима конкурса, правдаће се подношењем

утврђених образаца који саставни део извештаја о реализацији програмских активности,

као и прилагањем извода из банке и рачуна који гласе на име клуба (фотокопија), а

односе се на реализацију програмских активности.

Клубови који не буду извршили правдање утрошених средстава за програмске

активности на исправан начин, изгубиће право на финансирање у наредне две године и

биће у обавези да изврше повраћај свих уплаћених средстава заједно са каматом, почев

од дана уплате.



Критеријуми за доделу средстава:

Са жељом да се у Београду значајно унапреди ниво рада и резултата у

јуниорској, млађе-јуниорској и пионирској атлетици као бази за квалитетнију

сениорску атлетику – Управни одбор АСБ донео је Одлуку да се планирана средства у

2022. години, а на основу спроведеног јавног конкурса, распореде на атлетске клубове

учеснике конкурса на основу следећих критеријума:

1. Финансирање клубова на основу резултата постигнутих на одређеним

јуниорским, млађе-јуниорским и пионирским такмичењима у претходној

такмичарској години у делу финансија који се односи на кварталне уплате

клубовима ради: набавке опреме и реквизита, учешћа на републичким

такмичењима ван Београда, куповине спортске опреме и припрема спортиста,

организације такмичења из програма Бео-Лиге.

2. Финансирање припрема најквалитетнијих такмичара из клубова АСБ.

3. Финансирање трошкова организације одређених такмичења из програма АСБ за

пионире и млађе јуниоре.

4. Партиципирање у трошковима превоза клубова на највећа такмичења пионира и

млађих и старијих јуниора када се одржавају ван Београда

5. Суфинансирање одређених традиционалних такмичења намењених млађим

јуниорима и пионирима уколико буде средстава, а из програма појединих

атлетских клубова који иначе учествују у Програму АСБ.

Категорије АСБ из претходне године које се бодују за рангирање клубова су

следеће:

- Старији јуниори/ке (рођени 03/02.)

- Млађи јуниори/ке (рођени 05/04.)

- Старији пионири/ке (рођени 07/06.)

- Млађи пионири/ке (рођени 09/08.)

ФИНАНСИРАЊЕ КЛУБОВА НА ОСНОВУ ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА НА ОДРЕЂЕНИМ

ЈУНИОРСКИМ, МЛАЂЕ-ЈУНИОРСКИМ И ПИОНИРСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА

Квалитет пионирске, млађе-јуниорске и јуниорске атлетике у клубовима, огледа се

пласманима њихових такмичара на одређеним такмичењима АСБ, АСС и

међународним такмичењима ИААФ и ЕАА.

Седам најуспешнијих клубова АСБ, на основу резултата у претходној години, добијаће

средства према проценту успешности наступа њихових такмичара и броју освојених

бодова према следећем критеријуму бодовања:

Појединачна првенства Београда и пролећни и јесењи кросеви Београда

Место Ст.јуниори/ке Мл.јуниори/ке Ст.пионири/ке Мл.пионири/ке

1. 100 80 60 50



2. 80 60 40 30

3. 70 50 30 20

4. 60 40 20 15

5. 50 30 10 10

6. 40 20 5 5

Куп Београда Београда – појединачно

Место Ст.јуниори/ке Мл.јуниори/ке Ст.пионири/ке

1. 8 8 8

2. 7 7 7

3. 6 6 6

4. 5 5 5

5. 4 4 4

6. 3 3 3

Екипно Првенство Београда

Место Мл.јуниори/ке Ст.пионири/ке

1. 200 180

2. 150 130

3. 100 90

4. 80 70

5. 60 50

6. 40 30



Појединачна Првенства Србије

Место Ст. јуниори Мл.јуниори/ке Ст.пионири/ке Мл.пионири/ке

1. 90 80 70 50

2. 80 70 60 40

3. 70 60 40 30

4. 60 40 30 20

5. 40 30 20 10

6. 20 15 10 5

Екипна првенства Србије

Екипе освајају онолико бодова колико су стварно освојиле по

бодовању на самом такмичењу, уколико освоје до 6 места у укупном

пласману

Екипно Првенство Србије – Бодовање екипа

Место Ст.

јуниори/ке

Мл.јуниори/ке Ст.пионири/ке

1. 180 160 120

2. 140 120 80

3. 100 80 60

4. 70 60 40

5. 40 30 20

6. 20 15 10



Појединачни пласман на такмичењима СУСРЕТА РЕГИОНА

Место Ст.

јуниори/ке

Мл.јуниори/ке Ст.пионири/ке

1. 70 60 50

2. 50 40 30

3. 40 30 20

4. 30 20 15

5. 20 10 10

6. 10 5 5

За остварен рекорд Србије

Ст.

јуниори/ке

Мл.јуниори/ке Ст.пионири/ке Мл.пионири/ке

300 250 200 150

За остварене пласмане на највећим међународним такмичењима

СП

јуниори

ЕП јуниори СП мл.јун ОИ младих ЕЈОФ БШ

1 - 3 1000 800 700 600 500 300

Финалиста 500 400 350 350 250 /

Учесник 250 150 150 150 100



Трофеј Београда за млађе јуниоре/ке и

Интернационални јуниорски митинг „Меморијал проф. Александар

Маринковић“

Место Ст.јуниори/ке Мл.јуниори/ке

1. 110 100

2. 90 80

3. 70 60

4. 50 40

5. 30 20

6. 20 10

Улична Трка ослобођења Београда

Место Ст.

јуниори/ке

Мл.јуниори/ке Ст.пионири/ке Мл.пионири/ке

1. 150 100 80 60

2. 100 80 60 40

3. 80 60 40 30

4. 60 40 20 15

5. 40 20 10 10

6. 20 10 5 5

Репрезентативац Београда (СУСРЕТ РЕГИОНА и МАЈАНО)

Ст.

јуниори/ке

Мл.јуниори/ке Ст.пионири/ке Мл.пионири/ке

Категорија 30 20 10 5



Право на финансирање од средстава намењених клубовима чланицама АСБ

остварују клубови који су у претходној такмичарској години заузели једно од првих 7

места у укупном збиру бодова.

Уплате се врше клубовима у 4 једнака тромесечна износа, процентуално према

броју освојених бодова, а од средстава предвиђених за ту намену, по следећој формули:

Прво се утврђује који су првих 7 клубова на листи. Сабира се укупан број

бодова првих 7 клубова. Одређује се проценат за сваки од ових клубова у односу на

добијени збир првих 7 клубова. На основу добијених процената и висине буџетом

опредељених средстава за ту намену, одређују се средства клубовима која су

предвиђена за ову намену.

За додатне информације можете се обратити на број телефона: + 381 11

2681-732 или путем електронске поште на адресу: atletskisavezbeograda@gmail.com

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Дамјановић


