
 

 

 

На основу  члана 21. став 2. Одлуке о постављању пловила на делу обале и водног простора 
на територији града Београда („Сл Лист града Београда“ бр. 32/10; 10/11; 9/13) и члана 9, члана 10. и 
члана 35. Статута Спортског савеза Београда, Извршни одбор Спортског савеза Београда на својој 25. 
седници, одржаној 25.6.2013. године утврдио је  

 
 

КРИТЕРИЈУМЕ 
КОЈЕ СПОРТСКИ КЛУБОВИ НА ВОДИ ТРЕБА ДА ИСПУНЕ 

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛОВИЛА НА ДЕЛУ ОБАЛЕ И ВОДНОГ ПРОСТОРА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 

 
 

• Да је клуб регистрован у складу са законом. 

• Да клуб има регистроване такмичаре и да је активан члан градског гранског савеза који је 
члан Спортског савеза Београда и да је градски грански савез члан републичког гранског 
савеза који је члан Спортског савеза Србије или Олимпијског комитета Србије. 

• Да је клуб у последње три године учествовао на првенствима Београда и првенствима  Србије 
у категоријама кадета и јуниора. 

•  Да су спортисти из клуба у последње три године учествовали на репрезентативним или 
клупским међународним такмичењима  

• Да заступник клуба потпише Изјаву о томе да се клуб искључиво бави спортском делатношћу 
за коју је регистрован. 

 
  Спортски савез Београда ће прописати обавезну документацију којом ће клубови доказивати 
испуњеност критеријума. 

Ови критеријуми ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Спортског савеза 
Београда. 

Даном ступања на снагу ових критеријума престају да важе сви претходно примењивани 
критеријуми. 

 
 

Образложење: 
 

Чланом 21.став 2. Одлуке о постављању пловила на делу обале и водног простора на 
територији града Београда („Сл Лист Града Београда“ бр. 32/10; 10/11; 9/13 прописано је да пловила 
за потребе спортског клуба на води чини скуп пловила у власништву спортског клуба регистрованог 
за спортове на води у складу са законом, а према критеријумима спортског савеза Београда. 

Чланом 33. став 3. Закона о спорту („Сл.Гласник РС“ бр.24/11 прописано је да реч „клуб“ може 
бити коришћена у називу само спортске организације која учествује у такмичењима у оквиру 
надлежног гранског савеза. 

Сходно горе наведеном Извршни одбор Спортског савеза  Београда утврдио је ове 
критеријуме, неопходне за реализацију Одлуке у делу који се односи на спортске клубове. 

 
ПРЕДСЕДНИК 
Небојша Илић, с.р. 



 
КОНТРОЛНИ ЛИСТ ПРИЛОГА  

КОЈЕ КЛУБОВИ ПОДНОСЕ КАО ДОКАЗ  
О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛОВИЛА НА ВОДИ 

 
 

Подносилац :  ПУН НАЗИВ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Бр. Обавезни прилози Попуњава 
подносилац 
 (Х – достављен 
прилог) 

Напомена 
/образложење 
подносиоца 

Примедба 
ССАБ 

1 Копија Решења о упису у регистар код 
надлежног државног органа 
 

   

2 Потврда градског гранског  савеза да је 
клуб у редовном чланству савеза. 
 

   

3 Потврда националног савеза да је градски 
грански савез у редовном чланству 
националног савеза. 
 

   

4 Потврда Спортског савеза Србије или 
Олимпијског комитета Србије о чланству 
националног гранског савеза. 
 

   

5 Записници са последња три одржана 
првенства Београда у категорији кадета и 
јуниора.  
 

   

6 Записници са последња три одржана 
првенства Србије у категорији кадета и 
униора.   
 

   

7 Званични билтени  са такмичења који 
потврђују учешће спортиста на 
међународним такмичењима 

   

8 Потписанa Изјавa да се клуб бави 
искључиво делатношћу за коју је 
регистрован. 
 

   

9 Додатна документација (прилози)  
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