
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАНГИРАЊЕ СПОРТСКИХ ДРУШТАВА  
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Април 2022. 



 

У складу са члана 36. став 2. тачка 4) Статута Спортског савеза Београда, Извршни одбор 

Спортског савеза Београда, на својој седници одржаној 13.04.2022. године донео је 

 

ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАНГИРАЊЕ СПОРТСКИХ 

ДРУШТАВА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

БЕОГРАДА 

 

Члан 1. 

Правилником о критеријумима за рангирање спортских друштава прописују се 

критеријуми на основу којих се рагнирају спортска друштва,  са седиштем на територији 

града Београда.  

Критеријуми прописани овим Правилником се односе на спортска друштва која су 

чланице Спортског савеза Београда.  

 

Члан 2. 

Критеријуми за рангирање спортских друштава су: 

1. Број чланова спортског друштва 

2. Број регистрованих спортиста  

3. Традиција постојања спортског друштва 

4. Величина и структура сопствених објеката или објеката који су у закупу на 

коришћењу 

5. Број запослених у спортском друштву  

6. Број запослених и ангажованих спортских стручњака у клубовима (чланицама) 

спортског друштва 

 

Члан 3. 

 Услов који друштво треба да испуни, поред наведених критеријума из члана 2. овог 

Правилника јесте да је у спортском друштву најмање удружено 5 чланица (клубова) који су 

регистровани за обављање спортске делатноси, изузев спортова: спорт глувих и спорт 

слепих и слабовидих чија је делатност условила специфичност организације (секције). 

Спортско друштво са седиштем на територији града Београда које се прими у 

чланство Спортског савеза Београда као нови члан, не може да се рангира и предлаже за 

суфинансирање из буџета Града годину дана (у складу са Законом о спорту РС). 

 

Члан 4. 

Овим Правилником уређује се ранг спортског друштва на основу бодовања по 

критеријумима из члана 2. овог Правилника и то: 

 Прва група: од 80 до 93 бодова 

 Друга група: од 65 до 79 бода 

 Трећа група: од 59 до 64 

 Четврта група: од 43 до 58 

 Пета група: од 19 до 42 

 

 

 

 



Члан 5. 

ВРЕДНОСТ КРИТЕРИЈУМА 

 

1. Број чланова спортског друштва 

- од 5 до 9  клубова     5 бодова 

- од 10 до 19  клубова      10 бодова 

- од 20 до 30  клубова      15 бодова 

- преко 30  клубова     20 бодова 

 

2. Број регистрованих спортиста  

- од 30 до 50 спортиста  2 бода 

- од 51 до 100  спортиста   5 бодова 

- од 101 до  200  спортиста    10 бодова 

- преко  200   спортиста    15 бодова 

 

3. Традиција постојања спортског друштва 

- Од 1 до 10 година 2 бода 

- Од 11 до 30 година 4 бода 

- Од 31 до 50 година 6 бодова 

- Од 51 и више 8 бодова 

 

4. Величина и структура сопствених објеката или објеката који су у закупу на 

коришћење 

- Сопствениобјекатпрекат5000м2                                                                                          

30 бодова 

- Сопствени објекат до 5000м2                                                                   20 бодова 

- Сопствени објекат до 3000м2                                                                   10 бодова 

- Сопствени објекат до 1000м2                                                                    5 бодова 

- Објекат који није у власништву спортског  

друштва али је у дугорочном закупу                   1 бод 

 

5. Број запослених у спортском друштву  

А - запослени (Уговором о раду) 

- до 3 стручњака                 3 бода 

- до 5 стручњака                 5 бодова 

- преко 5 стручњака                 7 бодова 

 

Б – ангажовани (Уговор о ангажовању спортских стручњака, стручњака у 

спорту, уговор о ангажовању без накнаде и сл) 

- до 3 стручњака                 1 бод 

- до 5 стручњака                 2 бода 

- преко 5 стручњака                 3 бода 

 

6. Број запослених и ангажованих спортских стручњака у клубовима (чланицама) 

спортског друштва 

- до  20  запослених    5 бодова 

- до  30   запослених    7 бодова 

- преко  30  запослених     10 бодова 

 



 

 

Члан 6. 

 Рангирање спортских друштава са седиштем на територији града Београда ће бити 

извршено на основу података из претходне две календарске године и важиће на наредне две 

календарске године.  

 

Члан 7. 

Комисија ће, приликом вршења рангирања спортских друштава поћи од образаца на 

основу којих се достављају тражени подаци и који су део овог Правилника.  Податке по 

обрасцима спортска друштва дужна су да доставе Спортском савезу Београда у назначеном 

року. 

У случају достављања непотпуне документације из става 1. овог члана, спортска 

друштва ће бити рангирана на основу бодова који могу бити утврђени из достављене 

документације. 

 

Члан 8. 

Комисија има право контроле тачности података достављене документације и може 

покренути дисциплински поступак или кривични поступак против одговорног лица. 

 

Члан 9. 

Даном ступања на снагу правилника престаје да важи Правилник о критеријумима за 

категоризацију спортских друштава са седиштем на територији града Београда од 

11.09.2015.године. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Спортског 

савеза Београда.  

 

 

                                                                                                                         Председник 

Драган Томашевић,с.р. 


