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У складу са чланом 36. став 2. тачка 4) Статута Спортског савеза Београда, Извршни одбор
Спортског савеза Београда, на својој седници одржаној 25.12.2020. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ КЛУБОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
КОЈИ ОСТВАРУЈУ ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ У ОЛИМПИЈСКИМ И ПАРАОЛИМПИЈСКИМ СПОРТОВИМА
ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се критеријуми у оквиру којих се вреднују постигнути спортски
резултати, начин вредновања постигнутих спортских резултата у оквиру утврђених критеријума,
услови за примену критеријума и друга питања од значаја за категоризацију спортских клубова који
остварују изузетне резултате (у даљем тексту: Систем категоризације).
На основу категоризације ће се вршити суфинансирање програма рада категорисаних
спортских клубова.
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Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом Правилнику имају следеће значење:
Систем категоризације јесу утврђени критеријуми, начин вредновања спортских резултата,
бодовање и услови за примену критеријума у поступку категоризације;
Спортски клуб јесте организација која је основана ради обављања спортских активности и
спортских делатности односно спортско удружење или спортско друштво, за спорт особа са
инвалидитетом, регистрована на територији града Београда у складу са законским
прописима;
Критеријуми јесу постигнути резултати спортиста појединаца, чланова спортског клуба на
званичним првенственим (репрезентативним) такмичењима у олимпијским и
параолимпијским спортовима;
Званична појединачна и екипна првенствена такмичења јесу: Олимпијске игре (ОИ), (Летње
и Зимске), Параолимпијске игре (ПОИ), (Летње и Зимске), Светско и Европско првенство у
олимпијским и параолимпијским спортским дисциплинама, у систему такмичења за ОИ и
ПОИ и Првенство Србије у категорији јуниора и кадета у олимпијским и параолоимпијским
спортским дисциплинама;
Олимпијски спортови јесу спортске гране и спортске дисциплине у званичном програму
Олимпијских игара;
Параолимписки спортови јесу спортске гране и спортске дисциплине у званичном програму
Параолимпијских игара;
Олимпијске и параолимпијске дисциплине јесу спортске дисциплине у програму ОИ/ПОИ и
ажурираће се на основу званичне информације Олимпијског/Параолимпијског комитета
Србије;
Грански савез јесте спортски савез чији су циљеви, задаци и деловање у области спорта
усмерени на територију града Београда, и отворени за учлањивање лица са територије града
Београда, у складу са законом;
Спортиста је лице које се бави спортским активностима (спортом) у складу са законом;
Спортиста сениор је спортиста који се такмичи у једној, апсолутној сениорској категорији по
правилима међународне спортске организације;
Спортиста јуниор је спортиста који се такмичи у једној, апсолутној јуниорској категорији по
правилима међународне спортске организације;
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12. Спортиста кадет је спортиста који се такмичи у једној апсолутној кадетској категорији по
правилима међународне спортске организације.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ КЛУБОВА
Члан 3.
Критеријуми за категоризацију спортских клубова у категорији сениора су:
Постигнути резултати спортиста појединаца, чланова београдских клубова на званичним
првенственим такмичењима и то:
• У годинама када се одржавају Олимпијске и Параолимпијске игре вреднују се само
резултати постигнути на ОИ и ПОИ;
• У годинама када се не одржавају Олимпијске игре и Параолимпијске игре вреднују се
постигнути резултати на светским и европским првенствима у олимпијским и
параолимпијским спортским дисциплина.
Члан 4.
Критеријуми за категоризацију спортских клубова у категорији јуниора и кадета су:
Постигнути резултати спортиста појединаца, чланова београдских клубова на званичним
првенственим такмичењима и то:
• Државном првенству у олимпијским и параолимпијским спортским дисциплинама.
СИСТЕМ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ
Члан 5.
Вредновање постигнутих спортских резултата у оквиру утврђених критеријума врши се у
оквиру узрасне категорије спортиста сениора, јуниора и кадета оба пола.
Члан 6.
Услови за примену критеријума из члана 3. овог Правилника, односно услови које спортски
клуб мора да испуни да би ушао у Систем категоризације су:
• Да је спортски клуб регистрован у складу са Законом о спорту;
• Да је спортски клуб са седиштем на територији града Београда;
• Да је спортски клуб члан београдског гранског спортског савеза;
• Да је грански спортски савез којем спортски клуб припада члан Спортског савеза Београда;
• Да су спортска грана и спортска дисциплина за који је спортски клуб регистрован у
званичном програму Олимпијских игара, односно званичном програму Параолимпијских
игара;
• Да је спортистa члан клуба најмање две (2) године пре постигнутог спортског резултата у
смислу овог правилника.
Члан 7.
СПОРТСКЕ ГРАНЕ У ПРОГРАМУ ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА

1.
2.
3.
4.
5.
6.

СПОРТСКЕ ГРАНЕ У ПРОГРАМУ ЛЕТЊИХ ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА
Атлетика
Бадминтон
Бејзбол
Бициклизам
Бокс
Водени спортови:
• Ватерполо
• Пливање
• Синхроно пливање

3

7.
8.
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20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

• Скокови у воду
Веслање
Гимнастика
• Спортска гимнастика
• Ритмичка гимнастика
• Трамбулина
Голф
Дизање тегова
Једрење
Кајак – кану
Карате
Коњички спорт
Кошарка
Летеће мете
Мачевање
Модерни пентатлон
Одбојка
• Одбојка
• Одбојка на песку
Рагби
Рвање
• Грчко римски стил
• Слободни стил
Рукомет
Софтбол
Стони тенис
Стреличарство
Стрељаштво
Тенис
Теквондо
Триатлон
Фудбал
Хокеј на трави
Џудо

СПОРТСКЕ ГРАНЕ У ПРОГРАМУ ЗИМСКИХ ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА
Биатлон
Боб
Карлинг
Клизање
• Уметничко клизање
• Брзо клизање
• Шорт трек
5. Скијање
• Скијање - алпско
• Скијање - нордијско
• Скијање – слободан стил
• Скијашки скокови
• Сноуборд
6. Хокеј
7. Санкање
1.
2.
3.
4.
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СПОРТСКЕ ГРАНЕ У ПРОГРАМУ ПАРАОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА
СПОРТСКЕ ГРАНЕ У ПРОГРАМУ ЛЕТЊИХ ПАРАОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА
1. Атлетика
2. Бициклизам на писти
3. Боћање
4. Веслање
5. Голбал
6. Дизање тегова
7. Друмски бициклизам
8. Једрење
9. Кану
10. Кошарка (уколицима)
11. Коњички спорт
12. Мачевање
13. Одбојка (седећа)
14. Парабадминтон
15. Пливање
16. Плес (у колицима)
17. Рагби (у колицима)
18. Стрељаштво
19. Стреличарство
20. Стони тенис
21. Тенис (у колицима)
22. Триатлон
23. Фудбал 5
24. Фудбал 7
25. Џудо
СПОРТСКЕ ГРАНЕ У ПРОГРАМУ ЗИМСКИХ ПАРАОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА
1. Биатлон
2. Скијање-алпско
3. Скијање-крос кантри
4. Карлинг
5. Хокеј
Члан 8.
Критеријуми утврђени чланом 3. и 4. овог Правилника, под условима утврђеним чланом 6.
овог Правилника, вреднују се бодовањем постигнутих пласмана (резултата) и то:
БОДОВАЊЕ ПОСТИГНУТИХ ПЛАСМАНА СПОРТИСТА
На репрезентативним наступима спортиста на званичним првенственим такмичењима, на
следећи начин:
• Наступом у појединачној конкуренцији, сматраће се наступ једног (1) или двоје (2) спортиста.
• Наступом у екипној конкуренцији, сматраће се заједнички наступ троје (3) и више спортиста.
1. НАЧИН БОДОВАЊА РЕЗУЛТАТА У КАТЕГОРИЈИ СЕНИОРА КЛУБОВИМА ЧИЈИ СПОРТИСТИ СУ
УЧЕСТВОВАЛИ НА ОЛИМПИЈСКИМ ИЛИ ПАРАОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА
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Освојене медаље и пласман у Б групи на светским и европским првенствима, неће се
рачунати.
Учешће спортиста на Олимпијским играма или Параолимпијским играма вредноваће се без
обзира на остварен пласман, осим када је спортиста дисквалификован са такмичења. (Табела бр.1).
Спортисти који је остварио олимпијску норму рачунаће се као да је учествовао на
Олимпијским играма.
Учешће спортиста на светским и европским првенствима вредноваће се уколико спортиста
има остварен пласман од четвртог до последњег места. (Табела бр.1)
Уколико спортиста не оствари пласман услед повреде на такмичењу, његово учешће
вредноваће се половином броја бодова.
Резултат спортисте постигнут на светском првенству, бодоваће се уколико у квалификацијама
и званичном такмичењу учествује 50 и више нација са најмање три континента и на завршном
такмичењу у одређеној дисциплини, категорији, учествује најмање 6 (шест) спортиста, посада или
екипа.
Резултат спортисте постигнут на европском првенству бодоваће се уколико у
квалификацијама и званичном такмичењу учествује 25 и више нација и у одређеној дисциплини,
категорији, на завршном такмичењу учествује најмање 6 (шест) спортиста, посада или екипа.
У екипним спортовима спортиста треба да има најмање 30% наступа у екипи на такмичењу
да би се бодовала освојена медаља, изузев спортисте који се повреди током такмичења.
Табела бр. 1 Бодовање постигнутих пласмана спортиста сениора

Критеријум Званична
првенства

Олимпијске/Параолимпијске
игре

Конкуренција

Број бодова
Златна
медаља

Број бодова
Сребрна
медаља

Број бодова
Бронзана
медаља

Број бодова
учешће

Појединачна

10

9

8

4

Екипна

6

5

4

2

Појединачна

8

7

6

3

Екипна

5

4

3

1,5

Светска/европска Првенства

2. НАЧИН БОДОВАЊА РЕЗУЛТАТА У КАТЕГОРИЈИ СЕНИОРА
КЛУБОВИМА ЧИЈИ СПОРТИСТИ НИСУ УЧЕСТВОВАЛИ НА ОЛИМПИЈСКИМ ИЛИ ПАРАОЛИМПИЈСКИМ
ИГРАМА
Клубови чији спортисти нису учествовали на Олимпијским или Параолимпијским играма биће
категорисани само за освојене медаље на светском и европском првенству у тој календарској години
(Табела бр.2), изузев за спортисте који су остварили олимпијску норму. Спортиста који је остварио
олимпијску норму бодоваће се као да је учествовао на Олимпијским играма.
Освојене медаље и пласман у Б групи на светским и европским првенствима, неће се
рачунати.
Уколико спортиста не оствари пласман услед повреде на такмичењу, његово учешће
вредноваће се половином броја бодова.
Резултат спортисте постигнут на светском првенству, бодоваће се уколико у квалификацијама
и званичном такмичењу учествује 50 и више нација са најмање три континента и на завршном
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такмичењу у одређеној дисциплини, категорији, учествује најмање 6 (шест) спортиста, посада или
екипа.
Резултат спортисте постигнут на европском првенству бодоваће се уколико у
квалификацијама и званичном такмичењу учествује 25 и више нација и у одређеној дисциплини,
категорији, на завршном такмичењу учествује најмање 6 (шест) спортиста, посада или екипа.
У екипним спортовима спортиста треба да има најмање 30% наступа у екипи на такмичењу да
би се бодовала освојена медаља, изузев спортисте који се повреди током такмичења.
Табела бр. 2 Бодовање постигнутих пласмана спортиста сениора
Критеријум Званична првенства

Светска/европска Првенства

Конкуренција

Број бодова
Златна
медаља

Број бодова
Сребрна
медаља

Број бодова
Бронзана
медаља

Појединачна

8

7

6

Екипна

5

4

3

3. НАЧИН БОДОВАЊА РЕЗУЛТАТА У КАТЕГОРИЈИ ЈУНИОРА И КАДЕТА
Резултат спортисте постигнут на првенству Србије бодоваће се уколико у званичном
такмичењу учествује најмање 8 клубова и у одређеној дисциплини, категорији, учествује најмање 8
(осам) спортиста, посада или екипа.
У екипним спортовима спортиста треба да има најмање 30% наступа у екипи на такмичењу
да би се бодовала освојена медаља, изузев спортисте који се повреди током такмичења.
У појединачним спортским гранама бодоваће се резултати по једном основу. Клуб може да
пријави или појединачни или екипни резултат са државног првенства.
--Табела бр. 3 Бодовање постигнутих пласмана спортиста јуниора и кадета

Критеријум Званична првенства

Конкуренција

Број бодова
Златна
медаља

Појединачна

3

Екипна

1.5

Државно првенство

Члан 9.
Клубови се категоришу на основу бодова које су остварили спортисти из клуба на
Олимпијским или Параолимпијским играма у години у којој се одржавају Олимпијске или
Параолимпијске игре и бодови се преносе у сваку следећу годину.
Бодовна листа се допуњује бодовима за успех нових спортиста из клубова за резултате
остварене на светским и европским првенствима .
Спортиста може бити бодован само једанпут односно за један резултат у целом олимпијском
циклусу.
Спортисти који има учешће на Олимпијским или Параолимпијским играма, а освоји медаљу
на светском и европском првенству, вредноваће се резултат који носи највише бодова, и то, само у
такмичарској години у којој је остварен.
Након извршеног бодовања, формира се Листа категорисаних спортских клубова која ће се
ажурирати на крају сваке календарске године за резултате остварене у тој години.
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РОК ВАЖЕЊА
Члан 10.
Критеријуми за категоризацију утврђени овим Правилником примењиваће се на спортске
резултате остварене почев од 1.јануара 2020. године до почетка наредних Олимпијских игара.
Уколико званично првенство државе није одржано, односно није проглашен победник/првак
у 2020. години бодоваће се резултат актуелног државног првака.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 11.
Спортски савез Београда ће под условима и на начин утврђен овим Правилником извршити
категоризацију спортских клубова, утврдити и објавити Листу наредне године у односу на годину у
којој је резултат постигнут.
Комисија Спортског савеза Београда за категоризацију клубова из Београда који остварују
изузетне спортске резултате ће утврдити листу обавезне документације којом ће грански савези
доказивати испуњеност услова за категоризацију, као и рокове за достављање документације.
Документацију достављају грански спортски савези за клубове чланове савеза.
Спортски клубови ће бити категорисани само на основу бодова који могу бити утврђени из
приложене документације.
Члан 12.
Комисија има право контроле тачности података достављених у документацији и може
иницирати покретање поступка инспекцијског надзора ради утврђивања законитости поступања и
пословања гранског савеза у случају постојања сумње да су достављени подаци неистинити.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на званичној интернет
страници Спортског савеза Београда.
ПРЕДСЕДНИК ССАБ
мр Драган Томашевић
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