ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ
ДРУШТАВА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Септембар 2015.

На основу Уговора о учешћу града Београда у финансирању Програма - стручних
послова у области спорта, број ХХ-01-401.1-29/18 од 20.02.2015. године, закљученог између
Града Београда - Секретаријата за спорт и омладину и Спортског савеза Београда; и члана 35.
Статута Спортског савеза Београда, Извршни одбор Спортског савеза Београда на петој
електронској седници одржаној дана 11.09.2015.године доноси следећи

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ДРУШТАВА
СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
Правилником о критеријумима за категоризацију спортских друштава прописују се
критеријуми на основу којих се категоришу спортска друштва, са седиштем на територији града
Београда.
Критеријуми прописани овим правилником односе се на спортска друштва која су
чланице
Спортског савеза Београда.
Члан 2.
Критеријуми за категоризацију спортских друштава су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Величина и структура објеката са којима располажу
Висина уложених средстава у одржавање објеката и опреме
Број чланова спортског друштва
Број регистрованих спортиста
Број запослених - ангажованих спортских стручњака
Број запослених у спортском друштву
Такмичарски резултати

Члан 3.
Услов који друштво треба да испуни, поред наведених у члану 2. овог правилника јесте
и да је у спортском друштву најмање удружено 5 чланица (клубова) који су регистровани за
обављање спортске делатности, изузев спортова (спорт глувих, спорт слепих, борилачки
спортови, центри и др.) чија је делатност условила специфичност организације (секције).
Члан 4.
ВРЕДНОСТ КРИТЕРИЈУМА
1. Величина и структура сопствених објеката
(затворени и отворени)
-

до 1000 м2
до 3000 м2
до 5000 м2
преко 5000 м2

5 бодова
10 бодова
20 бодова
30 бодова

2. Висина уложених средстава у одржавању
сопствених објеката и опреме
-

до 100.000 динара
до 500.000 динара
до 1.000.000 динара
преко 1.000.000 динара

5 бодова
7 бодова
10 бодова
15 бодова

3. Број чланова спортског друштва
-

од 5 до 9 клубова
од 10 до 19 клубова
од 20 до 30 клубова
преко 30 клубова

5 бодова
10 бодова
15 бодова
20 бодова

4. Број регистрованих спортиста
-

од 30 до 50 спортиста
од 51 до 100 спортиста
од 101 дп 200 спортиста
преко 200 спортиста

2 бода
5 бодова
10 бодова
15 бодова

5. Број спортских стручњака
А - запослени (Уговором о раду)
- до 3 стручњака
3 бода
- до 5 стручњака
5 бодова
- преко 5 стручњака
7 бодова
Б - ангажовани
- до 3 стручњака
- до 5 стручњака
- преко 5 стручњака

1 бод
2 бода
3 бода

6. Број запослених у спортском друштву
-

до 20 запослених
до 30 запослених
преко 30 запослених

5 бодова
7 бодова
10 бодова

7. Такмичарски резултати у текућој години
-

освајачи медаља на Олимпијским играма
учесници на Олимпијским играма
освајачи медаља на Светским и Европским првенствима,
лигама и куповима
освајачи медаља на Медитеранским, Универзитетским и
Балканским играма
прваци државе

6 бодова
2 бода
4 бода
2 бода
1 бод

Члан 5.
Категоризација спортских друштава са седиштем на територији града Београда
ће бити извршена на основу података из текуће године и важиће наредне 2
календарске године.
Критеријуми за категоризацију утврђени овим правилником важе 2 године од
почетка примене овог правилника.
Спортски савез Београда може, на предлог Комисије за категоризацију клубова, да
ажурира правилник по потреби и пре истека рока из става 1. овог члана.
Члан 6.
Категоризација спортских друштава на основу овог правилника биће извршена у
року од 10 дана од дана његовог доношења.
Комисија ће, приликом вршења категоризације поћи од упитника на основу којих се
достављају тражени подаци. Податке по упитнику спортска друштва су дужна да доставе
Спортском савезу Београда у назначеном року.
У случају достављања непотпуне документације из става 2. овог члана, спортска
друштва ће бити категорисана на основу бодова који могу бити утврђени из приложене
документације.
Члан 7.
Комисија има право контроле тачности података достављених у документацији
и може покренути дисциплински или кривични поступак против одговорног лица.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана о д дана објављивања на сајту
Спортског савеза Београда.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о
критеријумима за категоризацију спортских друштава са седиштем на територији града
Београда од
29. oктобра 2012.године.

Председник
Влада Крстивојевић,с.р.

