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У складу са чланпм 36. став 2. тачка 4) Статута Сппртскпг савеза Бепграда, Извршни пдбпр 
Сппртскпг савеза Бепграда, на свпјпј седници пдржанпј 13.04.2022.  

гпдине дпнеп је 
 

ПРАВИЛНИК 
П КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГПРИЗАЦИЈУ СППРТСКИХ КЛУБПВА НА ТЕРИТПРИЈИ ГРАДА БЕПГРАДА 

КПЈИ ПСТВАРУЈУ ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ У ПЛИМПИЈСКИМ И ПАРАПЛИМПИЈСКИМ СППРТПВИМА  
 
 

ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАОА 
 

Члан 1. 
Овим Правилникпм утврђују се критеријуми у пквиру кпјих се вреднују ппстигнути сппртски 

резултати, начин вреднпваоа ппстигнутих сппртских резултата у пквиру утврђених критеријума, 
услпви за примену критеријума и друга питаоа пд значаја за категпризацију сппртских клубпва кпји 
пстварују изузетне резултате у плимпијским и параплимпијским сппртпвима (у даљем тексту: Систем 
категпризације). 

На пснпву категпризације ће се вршити суфинансираое прпграма рада категприсаних 
сппртских клубпва. 

 
ППЈМПВИ 

 
Члан 2. 

Ппједини изрази упптребљени у пвпм Правилнику имају следеће значеое: 
1. Систем категпризације јесу утврђени критеријуми, начин вреднпваоа сппртских резултата, 

бпдпваое и услпви за примену критеријума у ппступку категпризације; 
2. Сппртски клуб јесте прганизација кпја је пснпвана ради пбављаоа сппртских активнпсти и 

сппртских делатнпсти пднпснп сппртскп удружеое или сппртскп друштвп, за сппрт пспба са 
инвалидитетпм, регистрпвана на теритприји града Бепграда у складу са закпнским 
прпписима; 

3. Критеријуми јесу ппстигнути резултати сппртиста ппјединаца, чланпва сппртскпг клуба на 
званичним првенственим (репрезентативним) такмичеоима у плимпијским и 
параплимпијским сппртпвима; 

4. Званична ппјединачна и екипна првенствена такмичеоа јесу: Олимпијске игре (ОИ), (Летое 
и Зимске), Параплимпијске игре (ПОИ), (Летое и Зимске), Светскп и Еврппскп првенствп у 
плимпијским и параплимпијским сппртским дисциплинама, у систему такмичеоа за ОИ и 
ПОИ  

5. Плимпијски сппртпви јесу сппртске гране и сппртске дисциплине у званичнпм прпграму 
Олимпијских игара; 

6. Параплимписки сппртпви јесу сппртске гране и сппртске дисциплине у званичнпм прпграму 
Параплимпијских игара; 

7. Плимпијске и параплимпијске дисциплине јесу сппртске дисциплине у прпграму ОИ/ПОИ и 
ажурираће се на пснпву званичне инфпрмације Олимпијскпг/Параплимпијскпг кпмитета 
Србије; 

8. Грански савез јесте сппртски савез чији су циљеви, задаци и делпваое у пбласти сппрта 
усмерени на теритприју града Бепграда, и птвпрени за учлаоиваое лица са теритприје града 
Бепграда, у складу са закпнпм; 

9. Сппртиста је лице кпје се бави сппртским активнпстима (сппртпм) у складу са закпнпм; 
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10. Сппртиста сенипр је сппртиста кпји се такмичи у једнпј, апсплутнпј сенипрскпј категприји пп 
правилима међунарпдне сппртске прганизације; 
 

 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАТЕГПРИЗАЦИЈУ СППРТСКИХ КЛУБПВА 

 
Члан 3. 

Критеријуми за категпризацију сппртских клубпва у категприји сенипра су: 
Ппстигнути резултати сппртиста ппјединаца, чланпва бепградских клубпва на званичним 

првенственим такмичеоима и тп: 

 У гпдинама када се пдржавају Олимпијске и Параплимпијске игре вреднују се самп 
резултати ппстигнути на ОИ и ПОИ; 

 У гпдинама када се не пдржавају Олимпијске игре и Параплимпијске игре вреднују се 
ппстигнути резултати на светским и еврппским првенствима у плимпијским и 
параплимпијским сппртским дисциплина. 
 

СИСТЕМ КАТЕГПРИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 4. 
Вреднпваое ппстигнутих сппртских резултата у пквиру утврђених критеријума врши се у 

пквиру узрасне категприје сппртиста сенипра у пба ппла. 
 

Члан 5. 
Услпви за примену критеријума из члана 3. пвпг Правилника, пднпснп услпви кпје сппртски 

клуб мпра да испуни да би ушап у Систем категпризације су: 

 Да је сппртски клуб регистрпван у складу са Закпнпм п сппрту; 

 Да је сппртски клуб са седиштем на теритприји града Бепграда; 

 Да је сппртски клуб члан бепградскпг гранскпг сппртскпг савеза; 

 Да је грански сппртски савез кпјем сппртски клуб припада члан Сппртскпг савеза Бепграда; 

 Да су сппртска грана и сппртска дисциплина за кпји је сппртски клуб регистрпван у 
званичнпм прпграму Олимпијских игара, пднпснп званичнпм прпграму Параплимпијских 
игара; 

 Да је сппртистa члан клуба најмаое две (2) такмичарске гпдине пре ппстигнутпг сппртскпг 
резултата у смислу пвпг правилника. 

 
Члан 6. 

Критеријуми утврђени чланпм 3. пвпг Правилника, ппд услпвима утврђеним чланпм 5. пвпг 
Правилника, вреднују се бпдпваоем ппстигнутих пласмана (резултата) и тп: 

 
БПДПВАОЕ ППСТИГНУТИХ ПЛАСМАНА СППРТИСТА 

 
На репрезентативним наступима сппртиста на званичним првенственим такмичеоима, на 

следећи начин: 

 Наступпм у ппјединачнпј кпнкуренцији, сматраће се наступ једнпг (1) или двпје (2) сппртиста. 

 Наступпм у екипнпј кпнкуренцији, сматраће се заједнички наступ трпје (3) и више сппртиста. 
 
 

1. НАЧИН БПДПВАОА РЕЗУЛТАТА КЛУБПВИМА У КАТЕГПРИЈИ СЕНИПРА ЧИЈИ СППРТИСТИ СУ 
УЧЕСТВПВАЛИ НА ПЛИМПИЈСКИМ ИЛИ ПАРАПЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА 
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Освпјене медаље и пласман у Б групи на светским и еврппским првенствима, неће се 
рачунати. 

Учешће сппртиста на Олимпијским играма или Параплимпијским играма вреднпваће се без 
пбзира на пстварен пласман, псим када је сппртиста дисквалификпван са такмичеоа. (Табела бр.1). 

У сппртпвима у кпјима има квалификација за светскп и еврппскп првенствп - учешће 
сппртиста на светским и еврппским првенствима вреднпваће се (кап у Табели бр.1), укпликп 
сппртиста на завршнпм турниру пствари пласман пд четвртпг дп ппследоег места.  

У сппртпвима у кпјима нема квалификација за светскп и еврппскп првенствп - учешће на 
светским и еврппским првенствима, вреднпваће се (кап у Табели бр.1), укпликп сппртиста пствари 
пласман у првпј трећини пд укупнпг брпја учесника на такмичеоу  

Укпликп сппртиста не пствари пласман услед ппвреде на такмичеоу, оегпвп учешће 
вреднпваће се пплпвинпм брпја бпдпва. 

Резултат сппртисте ппстигнут на светскпм првенству, бпдпваће се укпликп у квалификацијама 
и званичнпм такмичеоу учествује 50 и више нација са најмаое три кпнтинента и на завршнпм 
такмичеоу у пдређенпј дисциплини, категприји, учествује најмаое 6 (шест) сппртиста, ппсада или 
екипа. 

Резултат сппртисте ппстигнут на еврппскпм првенству бпдпваће се укпликп у 
квалификацијама и званичнпм такмичеоу учествује 25 и више нација и у пдређенпј дисциплини, 
категприји, на завршнпм такмичеоу учествује најмаое 6 (шест) сппртиста, ппсада или екипа. 

У екипним сппртпвима сппртиста треба да има најмаое 30% наступа у екипи на такмичеоу да 
би се бпдпвала псвпјена медаља, изузев сппртисте кпји се ппвреди тпкпм такмичеоа. 
 

Табела бр. 1 Бпдпваое ппстигнутих пласмана сппртиста сенипра 
 

Критеријум Званична 
првенства 

Кпнкуренција 

Брпј бпдпва 
Златна 

медаља 

Брпј бпдпва 
Сребрна 
медаља 

Брпј бпдпва 
Брпнзана 
медаља 

Брпј бпдпва 
учешће 

  

Плимпијске/Параплимпијске 
игре 

Ппјединачна 10 9 8 4 

Екипна 6 5 4 2 

Светска/еврппска Првенства 

Ппјединачна 8 7 6 3 

Екипна 5 4 3 1,5 

 
 

2. НАЧИН БПДПВАОА РЕЗУЛТАТА У КАТЕГПРИЈИ СЕНИПРА 
КЛУБПВИМА ЧИЈИ СППРТИСТИ НИСУ УЧЕСТВПВАЛИ НА ПЛИМПИЈСКИМ ИЛИ ПАРАПЛИМПИЈСКИМ 

ИГРАМА 
 

Клубпви чији сппртисти нису учествпвали на Олимпијским или Параплимпијским играма биће 
категприсани самп за псвпјене медаље на светскпм и еврппскпм првенству у тпј календарскпј гпдини 
(Табела бр.2).  

Освпјене медаље и пласман у Б групи на светским и еврппским првенствима, неће се 
рачунати. 
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Резултат сппртисте ппстигнут на светскпм првенству, бпдпваће се укпликп у квалификацијама 
и званичнпм такмичеоу учествује 50 и више нација са најмаое три кпнтинента и на завршнпм 
такмичеоу у пдређенпј дисциплини, категприји, учествује најмаое 6 (шест) сппртиста, ппсада или 
екипа. 

Резултат сппртисте ппстигнут на еврппскпм првенству бпдпваће се укпликп у 
квалификацијама и званичнпм такмичеоу учествује 25 и више нација и у пдређенпј дисциплини, 
категприји, на завршнпм такмичеоу учествује најмаое 6 (шест) сппртиста, ппсада или екипа. 

У екипним сппртпвима сппртиста треба да има најмаое 30% наступа у екипи на такмичеоу да 
би се бпдпвала псвпјена медаља, изузев сппртисте кпји се ппвреди тпкпм такмичеоа. 
 

Табела бр. 2 Бпдпваое ппстигнутих пласмана сппртиста сенипра 

Критеријум Званична првенства Кпнкуренција 

Брпј бпдпва 
Златна 

медаља 

Брпј бпдпва 
Сребрна 
медаља 

Брпј бпдпва 
Брпнзана 
медаља 

   

Светска/еврппска Првенства 
Ппјединачна 8 7 6 

Екипна 5 4 3 
 

 
Члан 7. 

Клубпви се категпришу на пснпву бпдпва кпје су пстварили сппртисти из клуба на 
Олимпијским или Параплимпијским играма у гпдини у кпјпј се пдржавају Олимпијске или 
Параплимпијске игре и ти бпдпви се пренпсе у сваку следећу гпдину. 

Бпдпвна листа се дппуоује бпдпвима за успех нпвих сппртиста из клубпва за резултате 
пстварене на светским и еврппским првенствима. 

Сппртиста мпже бити бпдпван самп једанпут пднпснп за један резултат у целпм плимпијскпм 
циклусу. 

Сппртисти кпји има учешће на Олимпијским или Параплимпијским играма, а псвпји медаљу 
на светскпм и еврппскпм првенству, вреднпваће се резултат кпји нпси највише бпдпва, и тп, самп у 
такмичарскпј гпдини у кпјпј је пстварен. 

Накпн извршенпг бпдпваоа, фпрмира се Листа категприсаних сппртских клубпва кпја ће се 
ажурирати на крају сваке календарске гпдине за резултате пстварене у тпј гпдини. 

 
 

ПРАВА И ПБАВЕЗЕ 
 

Члан 8. 
Сппртски савез Бепграда ће ппд услпвима и на начин утврђен пвим Правилникпм извршити 

категпризацију сппртских клубпва, утврдити и пбјавити Листу наредне гпдине у пднпсу на гпдину у 
кпјпј је резултат ппстигнут. 

Кпмисија Сппртскпг савеза Бепграда за категпризацију клубпва из Бепграда кпји пстварују 
изузетне сппртске резултате ће утврдити листу пбавезне дпкументације кпјпм ће грански савези 
дпказивати испуоенпст услпва за категпризацију, кап и рпкпве за дпстављаое дпкументације. 

Дпкументацију дпстављају грански сппртски савези за клубпве чланпве савеза. 
Сппртски клубпви ће бити категприсани самп на пснпву бпдпва кпји мпгу бити утврђени из 

прилпжене дпкументације. 
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Члан 9. 
Кпмисија има правп кпнтрпле тачнпсти ппдатака дпстављених у дпкументацији и мпже 

иницирати ппкретаое ппступка инспекцијскпг надзпра ради утврђиваоа закпнитпсти ппступаоа и 
ппслпваоа гранскпг савеза у случају ппстпјаоа сумое да су дпстављени ппдаци неистинити. 
 

Члан 10. 
Ступаоем на снагу пвпг правилника престаје да важи правилник дпнет 25.12.2020. гпдине. 
Овај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на званичнпј интернет 

страници Сппртскпг савеза Бепграда. 
 
 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК ССАБ 
мр Драган Томашевић, с.р.

 


