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На основу члана 136. став 2. и 141. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 
10/16) и чл. 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени 
лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 – други пропис и 37/16), покрајински секретар за спорт и 
омладину, дана 23. јануара 2017. године, доноси 

 
 

ПРАВИЛНИК 
о категоризацији покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину 

 
Члан 1. 

Правилником о категоризацији покрајинских спортских савеза АП Војводине (у 
даљем тексту – Правилник), утврђују се критеријуми на основу којих се рангирају 
покрајински спортски савези чијa су седишта у АП Војводини.  

Категоришу се само они савези који су из спортских грана и области које су од 
посебног значајa за Републику Србију.  

Категоризација савеза спроводи се на сваке две године.  
 
 

Члан 2. 
Приликом категоризације, Покрајински секретаријат за спорт и омладину (у даљем 

тексту – ПССО) полази од: 
- националне категоризације спортских грана у Републици Србији; 
- специфичних потреба и интереса АП Војводине у области спорта.  

 
 

Члан 3. 
 Савези се бодују и рангирају према следећим критеријумима: 

А) Покрајински спортски грански савези 
1. остварени резултати спортиста из АП Војводине на међународним и 

националним такмичењима;  
2. број чланова савеза; 
3. национална категоризација спортова; 
4. функционисање савеза; 
5. развијеност такмичења на покрајинском нивоу; 
6. традиција спортске гране у АП Војводини; 
7. територијална распрострањеност спортске гране у АП Војводини; 

 Б) Покрајински спортски савези за област спорта 
1. обухват учешћа грађана у бављењу спортом, посебно жена, деце, омладине и 

особа са инвалидитетом; 
2. број чланова савеза; 
3. функционисање савеза; 
4. територијална распрострањеност чланица спортског савеза за област спорта у 

АП Војводини; 
5. традиција спортског савеза за област спорта у АП Војводини. 

 
 На основу укупног броја бодова, савез се разврстава у једну од пет група. 
Максималан број бодова јесте 100. 
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Члан 4. 
Број бодова по утврђеним критеријумима: 
 

А) Покрајински спортски грански савези 
 

Рб Критеријум 
Покрајински 

грански савези 

1. 
Резултати спортиста из АП Војводине на међународним и 
националним такмичењима 

40 

2. Број чланова савеза (клубова)  25 

3. Национална категоризација спортова  5 

4. Функционисање савеза 8 

5. Развијеност такмичења на покрајинском нивоу 6 

6. Традиција  10 

7. Територијална распрострањеност  6 

УКУПНО = 100 

 

Б) Покрајински спортски савези за област спорта  
 

Рб Критеријум 
Покрајински савези из  

области спорта 

1. 
Обухват учешћа грађана у бављењу спортом, посебно 
жена, деце, омладине и особа са инвалидитетом 

45 

2. Број чланица савеза 25 

3. Функционисање савеза 8 

4. Територијална распрострањеност  12 

5. Традиција  10 

УКУПНО = 100 

 

 
Члан 5. 

У прилогу Правилника налазе се табеле А и Б, где је приказан систем бодовања 
сваког појединог критеријума (табеле чине саставни део Правилника). 

Према критеријумима садржаним у члану 4, бодовање се спроводи на основу 
података из информационог система (е-савези) чије ажурирање је у обавези покрајинских 
спортских савеза, као и на основу података које достављају покрајински спортски савези. 
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Члан 6. 
Савези се категоришу у укупно пет група, на основу добијених бодова према свим 

критеријумима категоризације.  
Савези се категоришу у групе на основу остварених бодова у категоризацији, по 

следећем принципу: 
I група од 81 до 100 бодова, 
II група  од 61 до 80 бодова, 
III група од 45 до 60 бодова, 
IV група од 31 до 44 бодова, 
V група до 30 бодова. 

 
Члан 7. 

Покрајински грански савези – чије спортске гране у наредном периоду добију статус 
спортске гране од посебног значаја за Републику Србију – аутоматски се категоришу у V 
групу спортова, до израде прве наредне категоризације. 
 

Члан 8. 
Савези који у прописаном року не доставе потребне податке односно који доставе 

нетачне податке неопходне за израду категоризације – неће бити категорисани.  
 

Члан 9. 
За вредновање резултата у појединачним спортовима, узимају се резултати из једне 

такмичарске године на званичним националним и међународним такмичењима у периоду 
између две категоризације.  

За спортске гране из тимских спортова узимају се постигнути резултати (учешће) на 
званичним националним и међународним такмичењима из једне такмичарске 
године/сезоне у периоду између две категоризације (за светска и европска првенства, 
узимају се резултати с последњег светског првенства или европског првенства у последње 
две године односно, у последње четири године). 

 
Члан 10. 

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу АП 
Војводине”.  
 
 

Нови Сад, 23. јануар 2017. године 
Број: 116-02-14/2017-02 
 

покрајински секретар 
 

Владимир Батез 
 
 



 4 

СИСТЕМ БОДОВАЊА ПО ПОЈЕДИНИМ КРИТЕРИЈУМИМА: ПОКРАЈИНСКИ ГРАНСКИ СПОРТСКИ САВЕЗИ 
 

Табела  А 
 
 

Рб 
Основни критеријум 

(I) 
Бр. бод. 

I 
Критеријум 

(II) 
Бр. бод. 

II 
Подкритеријум 

(III) 
Бр. бод. 

(III) 

1. 

Резултати спортиста из АП 
Војводине на међународним 
и националним 
такмичењима 

40 
Међународни  
(2015. или 2016. г.) 

25 

ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ – Табела 3 
ОЛИМПИЈСКИ СПОРТОВИ 

 

Освојена једна или више медаља на ОИ 25 

Освојено пет и више медаља на СП, ЕП сениора и једне 
узрасне категорије испод сениора  

20 

Освојено 2–4 медаље на СП, ЕП сениора и једне узрасне 
категорије испод сениора или учешће двоје и више 
спортиста на ОИ   

15 

Освојена једна медаља на СП, ЕП сениора или једне 
узрасне категорије испод сениора или учешће једног 
спортисте на ОИ 

10 

ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ – Табела 3 
НЕОЛИМПИЈСКИ СПОРТОВИ 

 

Освојено пет и више медаља на СП, ЕП сениора (или 
Европским играма) и једне узрасне категорије испод 
сениора 

15 

Освојено 2–4 медаље на СП, ЕП сениора (или Европским 
играма) и једне узрасне категорије испод сениора 

10 

Освојена једна медаља на СП, ЕП сениора (или 
Европским играма) или једне узрасне категорије испод 
сениора 

5 

ТИМСКИ СПОРТОВИ – Табела 4  

Освојена медаља на ОИ 25 

Учешће на ОИ или освојена медаља на последњем 
првенству света у узрасту сениора или једној узрасној 
категорији испод сениора 

20 

Освојена медаља на последњем првенству Европе  у 
узрасту сениора или једној узрасној категорија испод 
сениора или учешће на последњем првенству света у 
узрасту сениора или једној узрасној категорији испод 
сениора 

15 

Учешће на последњем првенству Европе у узрасту 
сениора или једној узрасној категорији испод сениора 

10 

Национални  15 ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ – Табела 1  
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(2015. или 2016. г.) Национална првенства сениора и једна узрасна 
категорија испод сениора – освојено 30% и више 
медаља спортиста из АПВ 

15 

Национална првенства сениора и једна узрасна 
категорија испод сениора – освојено 20% и више 
медаља спортиста из АПВ 

10 

Национална првенства сениора и једна узрасна 
категорија испод сениора – освојено 10% и више 
медаља спортиста из АПВ 

5 

ТИМСКИ СПОРТОВИ – Табела 2  

Највиши ранг такмичења сениора и једна узрасна 
категорија испод сениора – учешће 30% и више екипа из 
АПВ или освејено I-III место 

15 

Највиши ранг такмичења сениора и једна узрасна 
категорија испод сениора – учешће 20% и више екипа из 
АПВ 

10 

Највиши ранг такмичења сениора и једна узрасна 
категегорија испод сениора – учешће 10% и више екипа 
из АПВ 

5 

2. Број чланова савеза 25 Број клубова  

Више од 100 клубова 25 

Од 50 до 99 клубова 22 

Од 20 до 49 клубова 19 

Од 6 до 19 клубова 15 

Од 3 до 5 клубова 5 

3. 
Национална категоризација 
спортова  

5 

 

 

I     група 5 

II   група 4 

III  група 3 

IV  група 2 

V група и остале групе 1 

4. Функционисање савеза 8 

Испуњавање обавеза према  
ПССО 

2 

Одлично 2 

Средње 1 

Слабо 0 

Ажурираност интернет сајта 2 

Одлично 2 

Средње 1 

Слабо 0 

Ажурираност базе података 
у оквиру информ. система 
eSavezi www.sportal.org.rs   

2 

Одлично 2 

Средње 1 

Слабо 0 

Ажурираност годишњих 
програма и пратеће 
документације 
(https://esavezi.rs/ ) 

2 

Одлично 2 

Средње 1 

Слабо 0 

http://www.sportal.org.rs/
https://esavezi.rs/
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5. 
Развијеност такмичења на 
покрајинском нивоу 

6 

Број одржаних покрајинских 
такмичења  
(2016 за поједин. сп.) 

6 

ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ (сви узрасти)  

Одржана прв. АПВ у три и више узрасних катег. 6 

Одржана прв. АПВ у две узрасне категорије 4 

Одржана прв. АПВ у једној узрасној категорији 2 

Број нивоа покрајинских 
такмичења (лига) у сезони 
2015/2016 

6 

ТИМСКИ СПОРТОВИ (сениори и прва узр. кат.)  

три нивоа и више нивоа 6 

два нивоа 4 

један ниво 2 

6. Традиција спорта 10  10 

преко 100 година 10 

од 80 година до 99 година 8 

од 60 година до 79 година 6 

од 40 година до 59 година 4 

од 20 до 39 година 2 

7. 
Територијална 
распрострањеност  
спортске гране у АПВ 

6 Регије: Срем, Банат и Бачка 6 

У три регије 6 

У две регије 4 

У једној регији 2 

УКУПНО 100 
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СИСТЕМ БОДОВАЊА ПО ПОЈЕДИНИМ КРИТЕРИЈУМИМА: ПОКРАЈИНСКИ СПОРТСКИ САВЕЗ ЗА ОБЛАСТ СПОРТА 
Табела  Б 

 

Рб 
Основни критеријум 

(I) 
Бр. бод. 

I 
Критеријум 

(II) 
Бр. бод. 

II 
Подкритеријум 

(III) 
Бр. бод. 

(III) 

1. 

Обухват учешћа грађана у 
бављењу спортом, посебно 
жена, деце, омладине и 
особа са инвалидитетом 

45   

Квалитет програма 15 

Усаглашеност с Програмом развоја сп. у АПВ 10 

Заступљеност циљних група у оквиру програма 10 

Број учесника у програмима 10 

2. Број чланица савеза 25   

Више од 100 чланица 25 

Од 50 до 99 чланица 22 

Од 20 до 49 чланица 19 

Од шест до 19 чланица 15 

Од три до пет чланица 5 

3. Функционисање савеза 8 

Испуњавање обавеза 
према  ПССО 

2 
Одлично 2 

Средње 1 

Слабо 0 

Ажурираност интернет 
сајта 

2 
Одлично 2 

Средње 1 

Слабо 0 

Ажурираност базе података 
у оквиру информ. система 
eSavezi www.sportal.org.rs   

2 
Одлично 2 

Средње 1 

Слабо 0 

Ажурираност год. програма 
и пратеће документације 
(https://esavezi.rs/ ) 

2 
Одлично 2 

Средње 1 

Слабо 0 

4. 
Територијална 
распрострањеност  чланица 
савеза у АПВ 

12 
Регије: Срем, Банат и 
Бачка 

12 

У три регије 12 

У две регије 8 

У једној регији 4 

5. 
Традиција спортског савеза 
за област спорта у АПВ 

10   

преко 60 година 10 

од 50 година до 59 година 8 

од 40 година до 49 година 6 

од 30 година до 39 година 4 

од 20 до 29 година 2 

 УКУПНО 100 
 

 

http://www.sportal.org.rs/
https://esavezi.rs/

