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На основу члана 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени 
лист АПВ", бр. 4/10 и 4/11), и на основу члана 136. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, 
бр. 24/11 и 99/11), Покрајинскиа секретарка за спорт и омладину дана 29.12.2014. године доноси 

 

 
   

ПРАВИЛНИК 
 

о категоризацији спортова на територији АП Војводине 
 
 

Члан 1. 
 

Правилником о категоризацији спортова на територији АП Војводине (у даљем тексту – 
Правилник), прописују се критеријуми и категоришу спортскe гранe у АП Војводини на основу којих 
се врши суфинансирања програма покрајинских гранских савеза надлежни за ту грану спорта.  

Да би спортска грана ушла у систем категоризације неопходно је да има  покрајински грански 
савез са минимално 6 активних спортских организација. Други критеријум је тај да спортска грана 
спорта има активан најмање један клуб у свакој од три регије АП Војводине (Бачка, Банат и Срем). 

Бодовање за категоризацију се врши само за спортске гране које су проглашене за спортске 
гране од посебног значаја за Републику Србију. 
  На основу добијених бодова, свака спортска грана, разврстава се у одређену групу спортова 
и то од I до V групе. Неће се вршити бодовање за VI и VII групу спортова. 

 
Члан 2. 

 
Грана спорт (само спортске гране од посебног значаја за Републику Србију) која не 

испуњава критеријуме наведен у ставу 1. овог члана, разврставају се у VI категорију и ове гране 
спорта се не бодују. 
 Спортске гране које су само препознате као грана спорта у Републици Србији, а имају 
одговарајуће активности (основан покрајински грански савез) на подручју АП Војводине сврставају 
се у VII групу спортских грана и ове гране спорта се не бодују. 

 
Члан 3. 

 
У категоризацију не улазе покрајински грански савези који своје активности спроводе у више 

спортских грана: 
1. Школски спорт, 
2. Универзитетски спорт, 
3. Спорт лица са инвалидитетом, 
4. Спорт за све. 
5. Спортски савез Војводине 

 
Члан 4. 

 
Због укупног значаја за психофизички развој деце и младих три базична спорта се по 

аутоматизму налазе у првој групи спортских грана и то: 
1. Атлетика, 
2. Пливање, 
3. Гимнастика. 

 
Члан 5. 

 
 Одређивање ранга спортских грана ради се на основу следећих критеријума, и то на основу: 

1.  остварених резултата спортиста из АП Војводине,  
2. националне традиције и међународне традиције,  
3. националне и међународне медијске заступљености и популарности,  
4. здравственог, социјалног и другог утицаја на учеснике,  
5. финансијског значаја и финансијске самосталности,  
6. рекламне атрактивности,  
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7. приступачности појединих спортских грана 
8. и других значајних фактора:  

- број активних клубова у покрајинском савезу, 
- број нивоа покрајинских такмичења (број првенстава АПВ по узрастима), 
- национална категоризација,  
- испуњавање обавеза према ССВ и ПССО, 
- ажурираност интернет сајта покрајинског савеза, 
- ажурираност базе - eSavezi (www.sportal.org.rs) 
- ажурираност базе докумената - (https://esavezi.rs/) 

 
Члан 6. 

 
Укупан  број бодова по утврђеним основама за сваки поједини критеријум приказан је у 

наредној табели у овом члану. 
Сви наведени критеријуми бодују се са укупно 1000 бодова, 
 

Рб Критеријум Бод. Подкритеријум Бод. 

1 Резултати спортиста АПВ 350 
Национални 200 

Међународни 150 

2 Традиција 200 
Национална 120 

Међународна 80 

3 Медијска заступљеност 20 
Национална 10 

Међународна 10 

4 Здравствени и социјални утицај 20 
Здравствени 10 

Социјални 10 

5 Финансијски 20 
Значај 10 

Самосталност 10 

6 Рекламне активности 20  20 

7 Приступачност спортске гране 20  20 

8 Други фактори 350 

Број клубова 70 

Број нивоа покрајинских такмичења 70 

Национална категоризација 50 

Испуњавање обавеза 40 

Ажурираност интернет сајта 40 

Ажурираност базе - eSavezи 40 

Ажурираност базе докумената 40 

УКУПНО = 1000  1000 

 
У прилогу овог правилника, приказан је систем бодовања сваког појединог критеријума, који 

чини његов саставни део, 
 

 
Члан 7. 

 
Спортске гране које у наредном периоду добију статус спортске гране од посебног значаја за 

Републику Србију по добијању овог статуса аутоматски се категоришу у VI групу спортова, до израде 
прве наредне категоризације 

Спортске гране које Министарство омладине и спорта препозна у Спортским гранама у 
Републици Србији у интервалу између два ажурирања Правилника категоришу се у VII групу. 
 

 
Члан 8. 

 
Ако покрајински грански спортски савези, који представљају спортове који се категоришу, не 

доставе благовремено потребне податке неопходне за израду Категоризације спортова, неће бити 
вредновани у поступку категоризације и биће категорисани у VI или VII групу зависно да ли су 
спортске гране од значаја за Републику Србију или су препознате као спортске гране у Републици 
Србији. 
 

http://www.sportal.org.rs/
https://esavezi.rs/
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Члан 9. 
 

Покрајински грански спортски савези који доставе нетачне податке на основу којих се врши 
категоризација спортова сносиће трошкове контроле и исправке података. 
 

Покрајински грански савези из става 1. овог члана обавезни су да против радника одговорног 
за достављање нетачних података спроведу дисциплински поступак и да о његовом резултату 
известе Спортски савез Војводине и Покрајински секретаријат за спорт и омладину. 
 

Покрајински грански спортски савези из става 1. овог члана дужни су да изврше повраћај 
средстава приходованих по основу нетачно датих података за Категоризацију спортова. 

 
 

Члан 10. 
 

На основу члана 134. став 1. тачка 8. Покрајински секретаријат за спорт и омладину за 
период 2015-2016. године прогласио је следеће спортске гране од посебног значаја за АП Војводину 
и то: 1. Одбојка, 2. Пливање, 3. Стрељаштво, 4, Атлетика, 5. Рвање, 6. Рукомет, 7. Кајак-кану, 8. 
Тенис, 9. Стони тенис, 10. Гимнастика 
 

Члан 11. 
 

Категоризација спортских грана се врши на крају сваке парне године. Утврђена 
категоризација се примењује у наредне 2 године.  

 
За признавање резултата који се бодују за категоризацију узимају се постигнути резултати из 

2014. г., а у случају да су постигнути бољи резултати 2013. г. покрајински грански савез може 
доставити резултате из те године. За спортске гране које имају светска и европска првенства сваке 
3 или 4 године, узимају се постигнути резултати на последњем светском или европском првенству, 
иако је протекло више од две године., 
 

Члан 12. 
 

Коначни предлог Правилника утврђује надлежна Комисија за категоризацију коју именује 
Покрајинска секретарка за спорт и омладину, која доноси коначну одлуку. 

 
 

Члан 13. 
 

Овај Правилник, ступа на снагу осам дана од дана јавног објављивања званичном интернет 
сајту Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.  
 
 
 

 
Нови Сад, 29.12.2014. 
Број: 360/2014. 
 
 

Покрајинска секретарка за спорт и омладину 

___________________________ 

Мариника Тепић 
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Рб 
Основни критеријум 

(I) 

Бр. 
бод. 

I 

Критеријум 
(II) 

Бр. 
бод. 

II 

Подкритеријум 
(III) 

Бр. 
бод. 

(III) 

1 
Резултати спортиста АПВ 
 

350 

Национални  
(2013. или 2014. г.) 

200 

ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ (1*) – Табела 1  

Национална сен-јун-кад првенства 20-30% 
медаља 

200 

Национална сен-јун-кад првенства 10-19% 
медаља 

125 

Национална сен-јун-кад првенства 1-9% 
медаља 

50 

ТИМСКИ СПОРТОВИ (2*) – Табела 2  

Највиши ранг такмичења  20-30 % из АПВ 200 

Највиши ранг такмичења  10-19 % из АПВ 125 

Највиши ранг такмичења  1-9 % из АПВ 50 

Међународни / 2013. и 2014. 
г. 
 (3*) 
- Табела 3 – Појединачни 
спортови 
- Табела 4 – Тимски 
спортови 

150 

Освојено 5 и више медаља на ОИ, СП-ЕП / сен-
јун-кад 

150 

Освојена 3-4 медаље на ОИ, СП-ЕП / сен-јун-
кад 

100 

Освојена 1-2 медаље на ОИ, СП-ЕП / сен-јун-
кад 

50 

2 Традиција (4*) 200 

Национална  

120 

До  1900. г. 120 

Од  1901. г. до  1918. г. 90 

Од  1919. г. до  1945. г. 60 

Од  1946. г. до  1980. г. 40 

Од  1981. г. до данас 20 

Међународна  

80 

До  1940. г. 80 

Од  1941. г. до  1970. г. 60 

Од  1971. г. до  1970. г. 40 

Од  1991. г. до  данас 20 

3 Медијска заступљеност (5*) 20 

Национална 

10 

Велика медијска заступљеност 10 

Средња медијска заступљеност 6 

Мала медијска заступљеност 3 

Међународна 

10 

Велика медијска заступљеност 10 

Средња медијска заступљеност 6 

Мала медијска заступљеност 3 

4 
Здравствени и социјални 
утицај (6*) 

20 

Здравствени 

10 

Велики здравствени утицај 10 

Средњи здравствени утицај 6 

Мали здравствени утицај 3 

Социјални 
10 

Велики социјални утицај 10 

Средњи социјални утицај 6 
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Мали социјални утицај 3 

5 Финансијски (7*) 20 

Значај 

10 

Велики финансијски значај 10 

Средњи финансијски значај 6 

Мали финансијски значај 3 

Самосталност 

10 

Велика финансијска самосталност 10 

Средња финансијска самосталност 6 

Мала финансијска самосталност 3 

6 Рекламне активности (8*) 20 

 

20 

Значајне рекламне активности 20 

Рекламне активности средњег значаја 12 

Рекламне активности малог значаја 6 

7 
Приступачност спортске 
гране (9*) 

20 

 

20 

Велика приступачност спортске гране 20 

Мала приступачност спортске гране 12 

Средња приступачност спортске гране 6 

8 Други фактори 350 

Број клубова (10*) 

70 

Преко 100 клубова 70 

Од 60 до 99 клубова 60 

Од 30 до 59 клубова 50 

Од 10 до 29 клубова 40 

Од 2-9 клубова 20 

Број нивоа покрајинских  
такмичења (11*) 

70 

ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ (12*)  

Одржана прв. АПВ у 3-5 узрасних категорија 70 

Одржана прв. АПВ у 2 узрасне категорије 50 

Одржана прв. АПВ у једној (1)  узрасној 
категорија 

25 

ТИМСКИ СПОРТОВИ (13*)  

Такмичења у три (3) нивоа у АПВ 70 

Такмичења у два (2) нивоа у АПВ 50 

Такмичења у једном (1) нивоу у АПВ 25 

Национална категоризација 
(12*) 

50 

I     група 50 

II   група 40 

III  група 30 

IV  група 20 

V и остале групе 10 

Испуњавање обавеза (13*) 

40 

Квалитетно испуњавање обавеза 40 

Средње испуњавање обавеза 20 

Слабо испуњавање обавеза 0-5 

Ажурираност интернет сајта 
(14*) 40 

Одлично ажуриран интернет сајт савеза 40 

Средња ажурираност интернет сајта савеза 20 

Слаба ажурираност интернет сајта савеза 0-5 

Ажурираност базе клубова и 
др. података 
www.sportal.org.rs   
(15*) 

40 

Одлична ажурираност базе - eSavezи 40 

Средња ажурираност базе - eSavezи 20 

Слаба ажурираност базе - eSavezи 0-5 

http://www.sportal.org.rs/
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Ажурираност базе 
докумената 
(https://esavezi.rs/ ) 
 (16*) 

40 

Одлична ажурираност базе докумената 40 

Одлична ажурираност базе докумената 20 

Одлична ажурираност базе докумената 0-5 

УКУПНО = 1000  1000   

 

Објашоеое ппјединих елемената категпризације (*): 
 
 

   

1. (1*) 
Резултати спортиста АПВ / 
Национални  
Појединачни  спортови 
2013. или 2014. г. 
 

Доставља се попуњена Табела бр. 1. За 2013. или 2014. г. (уписују се само резултати за годину у којој се 
постигнути бољи резултати) са националних првенстава. На основу процента укупно освојених медаља у 
односу на укупно додељених медаља на државним првенстава у узрасту сениора, јуниора и кадета (М) и (Ж) 
одређује се број бодова по овом критеријуму. Ако нема освојених медаља на државним првенствима клубова 
из АП Војводине број бодова по овом основу износи – 0.  
Напомена – Спортске гране које имају појединачни и екипни систем такмичења: стони тенис, тенис, рвање, 
џудо, карате и др. могу доставити податке за критеријуме 1. (Резултати спортиста – домаћи и међународни) и 
8. (Други фактори – Број нивоа покрајинских такмичења), само по једном основу. 

(2*) 
Резултати спортиста АПВ / 
Национални  
Тимски  спортови 
2013. или 2014. г. 

Доставља се попуњена Табела бр. 2. у којој се наводи број екипа учесника из АП Војводине највишег ранга 
лига такмичења у Србији у сезони 2012/2013 и 2013/2014. година (М) и (Ж). (уписују се само резултати за 
годину у којој се постигнути бољи резултати). На основу процента учешћа клубова из АП Војводине у 
највишем националном рангу одређује се број бодова по овом критеријуму. Ако ни једна екипа из АП 
Војводине не наступа у највишем рангу такмичења, број бодова по овом основу је – 0. 

(3*) 
Резултати спортиста АПВ / 
Међународни  
Појединачни  спортови 
 

Доставља се попуњена Табела бр. 3. Евидентирају се освојене медаље у 2013. и 2014. години на ОИ, 
светским и Европским првенствима (ако се првенства одржавају сваке 3 или 4 године достављају се подаци о 
медаљама и из тих година). За сениоре освојена медаља на Европским играма се рачуна као медаља на ЕП. 
За кадете освојена медаља на Олимпијским играма младих се рачуна као освојена светска медаља.  
Код неолимпијских спортова признају се као светски сениорски шампионати спортске игре у одређеним 
спортским гранама, као што су: Светске игре борилачких спортова (World Combat Games), Светске игре 
мисаоних спортова (World Mind Sports Games), Светске игре спортова на плажи (World Beach Games) и 
слично, a које се одржавају у организацији SPORTACCORD-a, 

(3*) 
Резултати спортиста АПВ / 
Међународни  
Тимски  спортови 

Доставља се попуњена Табела бр. 4 . Да би се постигнути резултат на међународним такмичењима бодовао 
у тимским спортовима неопходно је да је у екипи Србије која је освојила медаљу, наступило најмање 3 
спортиста из клубова АПВ. У случају да је наступио само 1 или 2 спортиста и клубова АП Војводине број 
бодова се умањује за 50%. 

2. (4*) 
Традиција 

НАЦИОНАЛНА ТРАДИЦИЈА –  
Доставља се скениран први  писани документ о организованом бављењу спортом у клубовима АП Војводине. 
МЕЂУНАРОДНА ТРАДИЦИЈА –  
Доставља се скениран писани документ о датуму формирања међународне спортске организације из тог 
спорта. 

3. (5*) 
Медијска заступљеност 

Надлежна комисија Покрајинског секретаријата за спорт и омладину на основу расположивих информација 
доноси одлуку о броју бодова по овом критеријуму. 

4. (6*) Надлежна комисија Покрајинског секретаријата за спорт и омладину на основу расположивих информација 

https://esavezi.rs/
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Здравствени и социјални 
утицај 

доноси одлуку о броју бодова по овом критеријуму. 

5. (7*) 
Финансијски значај и 
самосталност 

Бодовање по овом критеријуму се врши на основу достављеног дела  Завршног рачуна 2013. г. (страна 2. 
БИЛАНС УСПЕХА), као и на основу достављених уговора о спонзорству и одлука о висини чланарине које 
клубови плаћају покрајинском гранском савезу (за 2014. г.) 

6. (8*) 
Рекламне активности 

Бодовање по овом критеријуму врши се на основу достављених копија уговора о рекламним активностима 
савеза са изводом из банке (из 2014. г.), као и достављених материјала везаних за рекламне активности 
покрајинског гранског савеза (2014. г.)  

7. (9*) 
Приступачност спортске 
гране 

Бодовање по овом критеријуму врши се на основу достављених података који су садржани у Табели бр. 5. 

8. (10*) 
Број клубова 

На основу податак а у бази података (www.sportal.org.rs) врши се бодовање за сваку грану спорта на основу 
укупног броја клубова у бази покрајинског гранског савеза задуженог за ту грану спорта 

- (11*) 
Број нивоа покрајинских  
такмичења 

На основу увида у базу података (www.sportal.org.rs - Календари) врши се бодовање за сваку грану спорта на 
основу расположивих података у бази покрајинског гранског савеза задуженог за ту грану спорта 

- (12*) 
Национална категоризација 

На основу Републичке категоризације спортских грана врши се бодовање спортских грана и на покрајинском 
нивоу. 

- (13*) 
Испуњавање обавеза 

Надлежна комисија Покрајинског секретаријата за спорт и омладину на основу расположивих информација 
доноси одлуку о броју бодова по овом критеријуму. 

- (14*) 
Ажурираност интернет сајта 

На основу увида у ажурираност сајта покрајинског гранског савеза доноси се одлука о броју бодова за сваку 
грану спорта. Покрајински грански савез који нема отворен интернет сајт  не добија бодове по овом 
критеријуму. 

- (15* 
Ажурираност базе клубова и 
др. података 
www.sportal.org.rs 

На основу увида у базу података (www.sportal.org.rs ) - увучени документи у базу података) врши се бодовање 
за сваку грану спорта на основу расположивих података у бази покрајинског гранског савеза задуженог за ту 
грану спорта 

- (15*) 
Ажурираност базе 
докумената 
(https://esavezi.rs/ ) 
 

На основу увида у базу података (https://esavezi.rs/ - увучени документи у базу података) врши се бодовање за 
сваку грану спорта на основу расположивих података у бази покрајинског гранског савеза задуженог за ту 
грану спорта 

 

 

 

http://www.sportal.org.rs/
http://www.sportal.org.rs/
http://www.sportal.org.rs/
http://www.sportal.org.rs/
https://esavezi.rs/
https://esavezi.rs/
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ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТОВА У АП ВОЈВОДИНИ / 2014 
 

Табела бр. 1 

Резултати ПОЈЕДИНАЧНИХ спортова 
 

рб Такмичеое 

2013 или 2014 
(запкружити гпдину на 

кпју се пднпсе рез.) 

Укупнп 
медаља 

клубпва из 
АПВ 

Укупнп 
медаља на 

наципналним 
првенствима 

% 
медаља 

клубпва из 
АПВ I II III UK 

1. Сенипрскп првенствп Србије  
(М) 

       

2. Јунипрскп првенствп Србије 
(М) 

       

 Кадетскп првенствп Србије 
(М) 

       

 Сенипрскп првенствп Србије  
(Ж) 

       

 Јунипрскп првенствп Србије 
(Ж) 

       

3. Кадетскп првенствп Србије 
(Ж) 

       

УКУПНО  =        

Интернет адреса резултата:   

 

Напомена:  

У случају да се резултати налазе на адреси националног или покрајинског савеза навести тачну интернет адресу за 

проверу података у доњем делу табеле. 

Ако резултати нису видљиви неопходно је копирати завршне билтене такмичења.: 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

Табела бр. 2 

Резултати  ТИМСКИХ  спортова 
 

рб Такмичеое Гпдина 

Укупнп 
клубпва из 

АПВ 

Укупнп 
учесника 
највишег 

ранга 

% 
учесника 

клубпва из 
АПВ 

1. Брпј клубпва из АПВ у 
највишем рангу  -  (М) 

2013/14 или 2014/15 
(запкружити гпдину на 

кпју се пднпсе рез.) 
   

2. Брпј клубпва из АПВ у 
највишем рангу  -  (Ж) 

2013/14 или 2014/15 
(запкружити гпдину на 

кпју се пднпсе рез.) 
   

3.      

УКУПНО  =        

Интернет адреса резултата:   

 
Напомена:  

У случају да се резултати налазе на интернет адреси националног или покрајинског савеза навести тачну интернет адресу 

за проверу података у доњем делу табеле. 

Ако резултати нису видљиви на наведеној интернет адреси неопходно је копирати завршне билтене такмичења.: 
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ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТОВА У АП ВОЈВОДИНИ / 2014 
 

Табела бр. 3 

МЕЂУНАРОДНИ РЕЗУЛТАТИ  - Појединачних спортова 
 

рб Такмичеое 
2013 г. 2014 г. Укупнп 

медаља ОИ СП ЕП ОИ СП ЕП 

1. СЕНИОРИ 
(М и Ж) 

       

2. ЈУНИОРИ 
(М и Ж) 

       

3. КАДЕТИ 
(М и Ж) 

       

УКУПНО  =        

Интернет адреса резултата:   

 

Напомена:  

У случају да се резултати налазе на интернет адреси националног или покрајинског савеза навести тачну интернет адресу 

за проверу података у доњем делу табеле. 

Ако резултати нису видљиви на наведеној интернет адреси неопходно је копирати завршне билтене такмичења.: 

 

 

Табела бр. 4 

МЕЂУНАРОДНИ РЕЗУЛТАТИ  - Тимских спортова 
 

рб Такмичеое 
2013 г. 2014 г. Укупнп 

медаља ОИ СП ЕП ОИ СП ЕП 

1. СЕНИОРИ 
(М и Ж) 

      
 

            

2. ЈУНИОРИ 
(М и Ж) 

      
 

            

3. КАДЕТИ 
(М и Ж) 

      
 

            

УКУПНО  =        

Интернет адреса резултата:   

 

Напомена:  

ГОРЊА КОЛОНА – Број освојених медаља, 

ДОЊА КОЛОНА ЛЕВО – Укупно играча у репрезентацији Србије, 

ДОЊА КОЛОНА ДЕСНО– Укупно играча из АП Војводине у репрезентацији Србије 

 
У случају да се резултати налазе на интернет адреси националног или покрајинског савеза навести тачну интернет адресу 

за проверу података у доњем делу табеле. 

Ако резултати нису видљиви на наведеној интернет адреси неопходно је копирати завршне билтене такмичења.: 

 



 10 

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТОВА У АП ВОЈВОДИНИ / 2014 
 

Табела бр. 5 

 

 

ПРИСТУПАЧНОСТ СПОРТСКЕ ГРАНЕ 
 

(Даје се преглед просечне цене спортске опреме која је неопходна за једног спортисту.) 

 

Рб  Врста трошка ИЗНОС У ДИНАРИМА Напомена  

СПОРТСКА ОПРЕМА 

1 Патике, копачке....   

2 Дрес   

3 Шорц   

4 Тренерка   

 Остало -   

 Остало -   

 Остало -   

    

    

СРОТСКИ РЕКВИЗИТИ (рекет, лопта....)  

1    

2    

3    

4    

5    

    

    

МЕСЕЧНА ЧЛАНАРИНА У КЛУБОВИМА 

1 Минимална чланарина   

2 Максимална чланарина   

    

    

ИЗНОС КОТИЗАЦИЈА ЗА ПОЈЕДИНАЧНО ТАКМИЧЕЊЕ 

1    

2    

    

    

ИЗНОС КОТИЗАЦИЈЕ ЗА ЛИГА ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОКР. САВЕЗА 

1    

2    

3    

    

    

 

 

 

  



 11 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБАВЕЗ ПОКРАЈИНСКИХ ГРАНСКИХ САВЕЗА ПО 

КРИРТЕРИЈУМИМА 

 

 
Рб Критеријум Подкритеријуми Потребна документација 

1 Резултати спортиста АПВ 

Национални Појединачни Достављена табела бр. 1. 

Тимски Достављена табела бр. 2. 

Међународни Појединачни Достављена табела бр. 3. 

Тимски Достављена табела бр. 4. 

2 Традиција 
Национална  Достављен скениран документ 

Међународна  Достављен скениран документ 

3 Медијска заступљеност 
Национална  Процена Комисије 

Међународна  Процена Комисије 

4 Здравствени и социјални утицај 
Здравствени  Процена Комисије 

Социјални  Процена Комисије 

5 Финансијски 

Значај  1. Доставља се копија дела завршног рачуна 

2013. г. – страна 2 (БИЛАНС УСПЕХА) из којег 

су видљиви укупни приходи и расходи, 
2. Доставља се копија спонзорских уговора са 

копијом извода из банке, 

3. Копију одлуке о висини годишње чланарине 
клубова према савезима. 

Самосталност 

6 Рекламне активности 

 1. Доставити копије уговоре о рекламирању са 

копијом извода из банке  
2. Доставити копије рекламних материјала које 

је израдио покрајински грански савез. 

7 Приступачност спортске гране  Достављена табела бр. 5. 

8 Други фактори 

Број клубова Подаци се узимају из базе података 

Број нивоа покр. такмичења Подаци се узимају из Календара такмичења 

Национална категоризација Подаци се узимају од МОС-а 

Испуњавање обавеза Процена Комисије 

Ажурираност интернет сајта Процена Комисије 

Ажурираност базе - eSavezи Процена Комисије 

Ажурираност базе докумената Процена Комисије 

УКУПНО =   

 

Напомена:  

Болдирана и затамљена поља значе да се за те критеријуме не доставља никаква документација. 

 

 

 


