
Сл.лист града Крушевца 3/17
На основу члана 141. Закона о спорту Закона о спорту („Службени гласник РС”,

број 10/16) и члана 19. Статута града Крушевца ( ''Сл. лист града Крушевца, бр. 8/08)
Скупштина града Крушевца  на седници одржаној дана 27.03.2017.год.,  донела је

ОДЛУКУ
о категоризацији спортских организација

на територији града Крушевца

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се категоризација спортских организација са седиштем на
територији града Крушевца које учествују у спортским такмичењима у оквиру надлежних
националних гранских спортских савеза (у даљем тексту: спортске организације),
критеријуми за рангирање и поступак рангирања спортских организација.

Члан 2.

Категоризација спортских организација утврђује се на основу националних
категоризација спортова и националних гранских спортских савеза уз уважавање
специфичних потреба и интереса града Крушевца у области спорта.

На основу категоризације из става 1. овог члана једанпут годишње врши се
рангирање спортских организација.

Рангирањем спортских организација утврђује се компетентност спортских
организација у граду Крушевцу за дугорочно остваривање потреба и интереса грађана у
области спорта у граду Крушевцу.

Рангирањем спортских организација обухваћене су само спортске организације
које су регистроване у складу са законом, испуњавају услове за обављање спортских
активности и делатности и које су чланице надлежних националних гранских спортских
савеза.

Критеријуми за рангирање су: који је ранг спортске гране према Националној
категоризацији спортова за коју је регистрована спортска организација; који је ранг
надлежног националног гранског спортског савеза чији је члан спортска организација;
каква је традиција те спортске организације у граду; који је ранг такмичења; какви су
спортски резултати постигнути; колики је број такмичарских спортских екипа у
системима такмичења надлежног националног гранског спортског савеза; колики је број
ангажованих спортских тренера са дозволом за рад; колики је број регистрованих
спортиста; колики је број категорисаних спортиста; да ли постоји заступљеност спортиста
у националним спортским репрезентацијама.

Члан 3.

Категоризација спортских организација врши се према критеријумима утврђеним у
Табели категорисања  Обрасац број 1, који је одштампан  уз овај правилник и чини његов
саставни део.



Критеријуми за рангирање спортских организација из става 1. овог члана
обухватају:

1) секција 1 – Ранг спорта према Националној категоризацији спортова
(подсекције: спортови првог ранга, спортови другог ранга, спортови трећег ранга,
спортови четвртог ранга, спортови петог ранга);

2) секција 2 – Ранг надлежног националног гранског спортског савеза према
Националној категоризацији националних гранских спортских савеза (подсекције:
национални савез првог ранга, национални савез другог ранга, национални савез трећег
ранга, национални савез четвртог ранга и национални савез петог ранга);

3) секција 3 – Традиција спортске организације у граду Крушевцу (подсекције:
организација основана пре 50 година, организација од 15 до 24 године, организација од
пет до 14 година, организација од две до четири године);

4) секција 4 – Ранг такмичења у коме учествују спортисти и екипе
(подсекције: екипни спорт, индивидуални спорт);

5) секција 5 – Постигнути спортски резултати (подсекције: екипни спорт,
индивидуални спорт);

6) секција 6 − Број такмичарских екипа у редовним системима такмичења (сви
узрасти – мушкарци и жене) – (подсекције: четири и више екипа, три екипе, две екипе,
једна екипа);

7) секција 7 − Број ангажованих спортских тренера са дозволом за рад
(подсекције: три и више тренера, два тренера, један тренер);

8) секција 8 – Број регистрованих спортиста (подсекције: 11 и више спортиста
такмичара, до 10 спортиста такмичара);

9) секција 9 – Број категорисаних спортиста (подсекције: три и више
спортиста, 1–2 спортисте);

10) секција 10 – Заступљеност спортиста у националним спортским
репрезентацијама (подсекције: два и више спортиста, један спортиста).

На основу критеријума из става 1. овог члана, спортској организацији се додељују
одговарајући бодови, с тим да спортска организација може да добије максимално 100
бодова.

Спортске организације се рангирају према броју бодова које добију на основу
критеријума из става 1. овог члана.

Уколико није утврђен ранг надлежног националног гранског спортског савеза,
спортској организацији се додељује у оквиру секције 2 онај број бодова који одговара
рангу спортске гране у којој се спортска организација такмичи.

Члан 4.

Испуњеност критеријума из члана 3. став 1. овог Правилника рачуна се за
спортисте сениоре, али спортска организација може да пријави и спортисте, односно
екипе млађе узрасне категорије, с тим да се тада утврђени бодови умањују за спортисте
јуниоре за 30%, за спортисте кадете за 60% и за спортисте пионире за 80%, ако овим
правилником није друкчије утврђено .



У случају да у екипном спорту постоје само четири нивоа такмичења, максимални
број бодова по критеријуму „Ранг такмичења” умањује се за 10%, а уколико постоје три
нивоа такмичења, максимални број бодова се умањује за наредних 10% итд.

У случају да у индивидуалном спорту постоје два нивоа такмичења, максимални
број бодова по критеријуму „Ранг такмичења” умањује се за 20%, а уколико постоји само
један ниво такмичења, максимални број бодова се умањује за 40%.

Спортски резултат који у индивидуалном спорту постигну екипе спортске
организације рачуна се као за екипни спорт, под условом да је у такмичењу учествовало
најмање осам екипа.

Остварени спортски резултати у индивидуалним  спортовима признају се ако у
спортској дисциплини, односно  категорији, у такмичењу учествује шест и више
спортиста.

Под спортским тренером са дозволом за рад подразумева се спортски стручњак
који има неко од спортских звања у оквиру занимања тренер у спорту, које је стечено у
складу са Законом о спорту, и који има важећу дозволу за рад издату од стране надлежног
националног спортског савеза или међународног спортског савеза.

Спортски тренер може бити пријављен за бодовање само у једној спортској
организацији.

Члан 5.

Рангирање спортских организација спроводи Комисија за категоризацију спортских
организација (у даљем тексту: Комисија) коју образује Градско веће града Крушевца.

Комисија се састоји од истакнутих спортских стручњака и стручњака у спорту.
Комисија има председника и четири члана, од којих је најмање један представник

Спортског савеза града Крушевца.
О раду Комисије води се записник, који потписују председник и чланови Комисије.
Техничку и административну помоћ Комисији пружа Одељење за друштвене

делатности градске управе града Крушевца.
Рангирање спортских организација спроводи се тако што Комисија врши

оцењивање, односно бодовање спортске организације у складу са утврђеним
критеријумима и доставља предлог Градском већу предлог за утврђивање ранг-листе
спортских организација.

На извршено рангирање спортске организације може се уложити жалба Градском
већу.

Рангирање спортских организација врши се најкасније до краја јануара текуће
године за претходну годину.

Спортске организације подносе до 01. јула текуће године Упитник за
категоризацију спортских организација одштампан на Обрасцу број 2, који  чини његов
саставни део, са пратећом документацијом којом се доказује испуњеност утврђених
критеријума за рангирање.

Спортске организације које благовремено не доставе потребне податке за
рангирање у складу са овим Правилником неће бити вредноване у поступку рангирања.

Спортска организација која достави нетачне податке на основу којих се врши
рангирање искључује се из поступка рангирања за текућу годину, односно искључује се са
утврђене ранг-листе.



Члан 6.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Одлука о
категоризацији спортских грана и спортских организација на територији града Крушевца
(„Сл. лист града Крушевца ”, бр. 10/12).

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
града Крушевца.

Образложење

Закон о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16). чл. 141. Закона о спорту
прописано је да аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе могу утврђивати
категоризацију организација у области спорта са своје територије , водећи рачуна о
националним категоризацијама спортова и националних гранских спортских савеза и
специфичним потребама и интересима аутономне покрајине , односно јединице локалне
самоуправе.

Градско веће града Крушевца донело је Решење о именовању Комисије за израду
Правилника о категоризацији спортских организација III бр.022-16/17 од 02.02.2017.
године. Комисија је на седницама одржаним 07. 08. и 09. 02. 2017. године урадила
предлог Правилника о категоризацији спортских организација на територији града
Крушевца и доставила Скупштини на разматрање и усвајање

Предлог Одлуке о категоризацији спортских организација на територији града
Крушевца  садржи критеријуме за рангирање спортски организација на територији града
Крушевца и то су: који је ранг спортске гране према Националној категоризацији
спортова за коју је регистрована спортска организација; који је ранг надлежног
националног гранског спортског савеза чији је члан спортска организација; каква је
традиција те спортске организације у граду; који је ранг такмичења; какви су спортски
резултати постигнути; колики је број такмичарских спортских екипа у системима
такмичења надлежног националног гранског спортског савеза; колики је број ангажованих
спортских тренера са дозволом за рад; колики је број регистрованих спортиста; колики је
број категорисаних спортиста; да ли постоји заступљеност спортиста у националним
спортским репрезентацијама.

Са напред изнетог предлаже се доношење Правиника као у тексту.

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Бр.: 022-48/2017 Јасмина Палуровић,с.р.



Образац бр. 1

Република Србија
ГРАД КРУШЕВАЦ

ТАБЕЛА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Назив спортске организације:
________________________________________________________

Р. бр. КРИТЕРИЈУМИ Макс. број бодова Оцена

1. Ранг  спортске гране 5

1.1. Првог ранга 5

1.2. Другог ранга 4

1.3. Трећег ранга 3

1.4. Четвртог ранга 2

1.5 Петог ранга 1

2. Ранг надлежног националног

гранског спортског савеза

5

2.1. првог ранга 5

другог ранга 4

трећег ранга 3

четвртог ранга 2

петог ранга 1

3. Традиција организације 10

3.1. Организација основана пре 50

година

10

3.2. Организација од 25 до 49

година

8

3.3. Организација од 15 до 24 6



године

3.4. Организација од 5 до 14 година 4

3.5. Организација од 2 до 4 године 2

4. Ранг такмичења 10

4.1. Екипни спорт 10

4.1.1. Екипни спорт 1. нивоа (највиши

национални ниво)

10

4.1.2. Екипни спорт 2. нивоа 8

4.1.3. Екипни спорт 3. нивоа 6

4.1.4. Екипни спорт 4. нивоа 4

4.1.5. Екипни спорт 5. нивоа 3

4.1.6. Екипни спорт 6. нивоа 2

4.2. Индивидуални спорт 10

4.2.1. Индивидуални спорт 1. нивоа

(највиши национални ниво)

10

4.2.2. Индивидуални спорт 2. нивоа 6

4.2.3. Индивидуални спорт 3. нивоа 3

5. Постигнути спортски

резултати

30

5.1. Екипни спорт 30

5.1.1. Екипни спорт 1. нивоа

такмичења

30

5.1.1.1. Прво место или освајач купа у

екипном спорту 1. нивоа

30

5.1.1.2. Пласман у првој половини

табеле у екипном спорту 1.

нивоа

20

5.1.2. Екипни спорт 2. нивоа
такмичења

20

5.1.2.1. Прво место у екипном спорту 2.

нивоа

20



5.1.2.2. Пласман у првој половини

табеле у екипном спорту 2.

нивоа

15

5.1.3. Екипни спорт 3. нивоа

такмичења

15

5.1.3.1. Прво место у екипном спорту 3.

нивоа

15

5.1.3.2. Пласман у првој половини

табеле у екипном спорту 3.

нивоа

10

5.1.4. Екипни спорт 4. нивоа

такмичења

10

5.1.4.1. Прво место у екипном спорту 4.

нивоа

10

5.1.4.2. Пласман у првој половини

табеле у екипном спорту 4.

нивоа

8

5.1.5. Екипни спорт 5. нивоа

такмичења

8

5.1.5.1. Прво место у екипном спорту 5.

нивоа

8

5.1.5.2. Пласман у првој половини

табеле у екипном спорту 5.

нивоа

4

5.1.6. Екипни спорт 6. нивоа

такмичења

4

5.1.6.1. Прво место у екипном спорту 6.
нивоа

4

5.1.6.2. Пласман у првој половини

табеле у екипном спорту 5.

нивоа

2



5.2. Индивидуални спорт 25

5.2.1. Индивидуални спорт 1. нивоа 25

5.2.1.1. 3 или више медаља у

индивидуалном спорту 1. нивоа

25

5.2.1.2. 1–2 медаље у индивидуалном

спорту 1. нивоа

20

5.2.2. Индивидуални спорт 2. нивоа 20

5.2.2.1. 3 или више медаља у

индивидуалном спорту 2. нивоа

20

5.2.2.2 1–2 медаље у индивидуалном

спорту 2. нивоа

15

5.2.3. Индивидуални спорт 3. нивоа 15

5.2.3.1. 3 или више медаља у

индивидуалном спорту 3. нивоа

15

5.2.3.2. 1–2 медаље у индивидуалном

спорту 3. нивоа

10

6. Број такмичарских екипа у

редовним системима

такмичења (сви узрасти –

мушкарци и жене)

10

6.1. 4  и више екипа 10

6.2. 3 екипе 6

6.3. 2 екипе 4

6.4. 1 екипа 2

7. Број  ангажованих спортских

тренера са дозволом за рад

10

7.1. 3 и више тренера 10

7.2. 2 тренера 5

7.3. 1 тренер 2



8. Број регистрованих спортиста 10

8.1. 11 и више такмичара сениора 10

8.2. до 10 такмичара сениора 5

9. Број категорисаних спортиста 5

9.1. 3 и више спортиста 5

9.2. 1–2 спортисте 2

10. Заступљеност спортиста у
националним спортским
репрезентацијама

5

10.1. 2 и више спортиста 5

10.2. 1 спортиста 3

УКУПНО макс. 100



Секција 1
Секција 2
Секција 3
Секција 4
Секција 5
Секција 6
Секција 7
Секција 8
Секција 9
Секција 10
УКУПНО

Датум _____________________

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ



Образац број 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД  КРУШЕВАЦ

УПИТНИК ЗА  КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Р.

бр.

КРИТЕРИЈУМИ Подаци

1. Ранг гране спорта према Националној

категоризацији спортова

2. Ранг надлежног националног

гранског спортског савеза

3. Традиција организације

(датум прве регистрације клуба)

4. Ранг такмичења

5. Постигнути спортски резултати

6. Број такмичарских екипа у редовним

системима такмичења (сви узрасти)

7. Број  ангажованих спортских

стручњака са дозволом за рад

8. Број регистрованих спортиста

9. Број категорисаних спортиста

10. Заступљеност спортиста у

националним спортским

репрезентацијама



Датум: ________

ЗАСТУПНИК СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

________________________________

П.М

НАПОМЕНА: Уз овај упитник се подноси документација којом се доказују подаци
наведени у упитнику.(за критеријум бр. 3 датум прве регистрације клуба – Решење о
оснивању клуба за критекијуме 4,5,6,7,8,9, и 10 - Оверене потврде гранских савеза о
траженим подацима). Клубови које не доставе доказ о критеријумима  за
категоризацију бодоваће се са 0 бодова.


