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На пснпву шлана 35.Статута Сппртскпг савеза Бепграда, Изврщни пдбпр ССАБ на свпјпј 
двадесетпрвпј електрпнскпј седници пдржанпј 15. јануара 2013. гпдине дпнпси следећи 
 
 

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ ШКОЛСКИХ СТИПЕНДИЈА 
 
 

Члан 1. 
Пвим Правилникпм утврђују се ближи услови, критеријуми и поступак пдабира сппртиста и 
сппртискиоа из Бепграда, укљушујући и сппртисте са инвалидитетпм кпји стишу правп на щкплске 
стипендије, кпје дпдељује Сппртски савез Бепграда и надлежна щкплска институција. 

 
Члан 2. 

Критеријум  кпји  сппртски клуб мпра да испуни да би предлпжип свпг сппртисту за пствариваое 
права на щкплску стипендију су: 

 Сппртски клуб мпра бити регистрпван на теритприји града Бепграда; 

 Сппртски клуб мпра бити шлан гранскпг сппртскпг савеза регистрпванпг на 
теритприји града Бепграда; 

 Грански сппртски савез кпме сппртски клуб припада мпра бити шлан Сппртскпг 
савеза Бепграда. 

 
Члан 3. 

Правп на пствариваое стипендије имају сппртисти шији матишни клуб је у систему категпризације за 
текућу гпдину на пснпву Правилника п критеријумима за категпризацију сппртских клубпва са 
седищтем на теритприји града Бепграда кпји пстварују изузетне резултате у плимпијским и 
параплимпијским сппртпвима и кпји се пп брпју псвпјених бпдпва на листи налазе у првих  
пет категприсаних клубпва. 
 
Првих пет категприсаних клубпва са листе мпгу предлпжити највище пп два мущкарца и две 
девпјке. 

 
 

УСЛПВИ ЗА ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА НА ШКПЛСКУ СТИПЕНДИЈУ 
 

Члан 4. 
Сппртиста  мпже пстварити щкплску стипендију акп су испуоени следећи услпви: 
1) Да нема пптписан прпфесипнални угпвпр са сппртским клубпм за кпји је регистрпван нити 

билп какав други прпфесипнални угпвпр са некпм пд маркетинщких агенција, меначера или 
других лица за заступаое; 

2) Да се у текућпј гпдини активнп бави сппртским активнпстима; 
3) Да му није изрешена мера забране такмишеоа; 
4) Да у текућпј гпдини има статус ушеника и пстварује минималнп дпбар успех; 
5) Да је у гпдини када пстварује правп на стипендију на заврщнпј трећпј гпдини средоег 

щкплскпг пбразпваоа, пднпснп да је узраста 17 на 18 гпдина старпсти; 
6) Да дпстави дпказ п изврщенпм здравственпм прегледу у Републишкпм завпду за сппрт; 
7) Да ппщтује антидппинг правила прпписана Закпнпм п спрешаваоу дппинга у сппрту 

(Службени гласник РС", бр. 101/2005 пд 21.11.2005. гпдине); 
8) Да пптпище Угпвпр са Сппртским савезпм Бепграда и надлежнпм щкплскпм институцијпм п 

испуоаваоу пбавеза кпје прпистишу из Угпвпра. 
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Члан 5. 

Сппртисти кпји стишу правп на щкплску стипендију пдређују се Ранг листпм кпју утврђује Кпмисија 
за дпделу щкплских стипендија Сппртскпг савеза Бепграда и кпја предлаже најбпље  кандидате 
кпји су испунили све услпве у складу са пвим Правилникпм, на кпнашнп усвајаое Изврщнпм пдбпру 
Сппртскпг савеза Бепграда. 

 
Члан 6. 

Трајаое щкплске стипендије дефинисаће се Угпвпрпм п пствариваоу права на щкплску стипендију. 
 
 

КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН БПДПВАОА  
 

Члан 7. 
Критеријуми утврђени шланпм 2.и 3. пвпг Правилника, ппд услпвима утврђеним шланпм 4.пвпг 
Правилника, вреднују се бпдпваоем ппстигнутпг щкплскпг успеха ппследое три гпдине щкплпваоа 
и ппстигнутих сппртских резултата из календарске такмишарске гпдине на пснпву кпјих су клубпви 
рангирани за категпризацију сппртских клубпва са седищтем на теритприји града Бепграда кпји 
пстварују изузетне резултате у плимпијским и параплимпијским сппртпвима. 
 

Члан 8. 
Критеријум успеха у щкпли: 
брпј бпдпва ће бити идентишан прпсеку кпји ушеник има у претхпднпм щкплпваоу.             
 

Члан 9. 
Критеријум ппстигнутих сппртских резултата: 
 

Табела бр.1 

Критеријум 
Званична првенства 

 
Конкуренција 

Број бодова 
пласман 

медаља (1-3место) 

Број бодова 
пласман 

4-10место 

 
Број бодова 

учешће 
 

1. Плимпијске/Параплимпијске                        
    игре и Плимпијске игре младих 

Ппјединашна 10 7 3 

Екипна 7 5 1 

2. Светска првенства и 
    еврппска првенства 

Ппјединашна 7 4 1 

Екипна 5 5 1 

3. Светски  и еврппски 
    куппви и лиге 

Ппјединашна 5 3 
 

Екипна 4 2 

4. Балканскп првенствп,  
    медитеранске игре 
    (златна медаља) 
 

Ппјединашна 
 

4 

  
Екипна 

 
2 

5. Еврппски фестивал младих  3 2 1 

6. Ппстигнут државни рекпрд  4   
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Члан 10. 
Предлпг бпдпвне листе кпју шини збир бпдпва из шлана 8.и 9. (сппртски резултати и успех у щкпли), 
Кпмисија за дпделу щкплских стипендија разматра на свпјпј седници, те са кпнашнпм Пдлукпм п 
кандидатима кпји испуоавају све услпве из пвпг Правилника, предлаже Изврщнпм пдбпру 
Сппртскпг савеза Бепграда на усвајаое. 
 
Кпмисија ће узети у пбзир приликпм избпра најбпљих кандидата и мищљеое психплпга надлежне 
щкплске институције. 
 
У слушају истпг брпја бпдпва два или вище кандидата, на кпнашнпј листи, преднпст има кандидат 
шији је клуб бпље рангиран на листи категприсаних клубпва на пснпву Правилника п критеријумима 
за категпризацију сппртских клубпва са седищтем на теритприји града Бепграда кпји пстварују 
изузетне резултате у плимпијским и параплимпијским сппртпвима у текућпј гпдини. 
 
Кприсници стипендије у наставнпј гпдини за кпју се кпнкурс расписује су кандидати на бпдпвнпј 
листи са највећим брпјем бпдпва. 
 
 
ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 
 

Члан 11. 
Кпмисија Сппртскпг савеза Бепграда за дпделу щкплских стипендија  је дужна да утврди листу 
пбавезне дпкументације кпјпм ће грански савези пднпснп клубпви дпказивати испуоенпст услпва 
за дпделу щкплских стипендија сппртистима, кап и рпкпве за дпстављаое дпкументације. 
 
У слушају дпстављаоа непптпуне дпкументације из става 1.пвпг шлана, сппртисти ће бити 
категприсани на пснпву бпдпва кпји мпгу бити утврђени из прилпжене дпкументације. 
 
У ппступку пдлушиваоа пп пригпвприма бпдпвне листе Кпмисија ће: 

 неблагпвремени пригпвпр пдбацити без разматраоа,  

 непснпван пдбити, 

 пригпвпр кпји је пснпван, уважити и сашинити пдгпварајуће измене у бпдпвнпј листи. 
 

Кпмисија има правп кпнтрпле ташнпсти ппдатака дпстављених у дпкументацији и мпже ппкренути 
дисциплински или кривишни ппступак прптив пдгпвпрнпг лица у слушају дпстављаоа неистинитих 
ппдатака. 
 

Члан 12. 
Управни пдбпр или Кпмисија писменим ппзивпм пбавещтава кприснике стипендија, да пдређенпг 
дана и сата дпђу на закљушеое угпвпра п стипендираоу. 
 

Члан 13. 
Угпвпр п стипендираоу сматра се закљушеним када га пптпищу представник Сппртскпг савеза 
Бепграда, щкплска институција и кприсник стипендије. 
 
 
Угпвпрпм се утврђује: 
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међуспбна права и пбавезе угпвпрних страна, услпви за раскид угпвпра и правне ппследице 
раскида угпвпра, кап и друга питаоа пд знашаја за пствариваое и престанак права на стипендију. 
Сппртиста кпји испуни све критеријуме дефинисане пвим Правилникпм за пствариваое права на 
стипендију мпже и пре заврщетка щкплске гпдине наставити щкплпваое у щкплскпј институцији 
кпја дпдељује стипендију. 
 

Члан 14. 
Пвај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на сајту Сппртскпг савеза Бепграда.  
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Мр Небојша Илић,с.р. 


