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Управни одбор Асоцијације „Спорт за све“  на основу члана  54 Статута,  на седници 

одржаној 15.4.2019. године, доноси 

 

 

Правилник о испуњености услова и критеријума спортских организација и 

спортских такмичења и манифестација која се суфинансирају из буџета града 

Београда 

 

                                                                             

Члан 1. 

Овим правилником уређују се услови и критеријуми које треба да испуни спортска 

организација (у даљем тексту Организатор) која кандидује и организује спортско 

такмичење или манифестацију (у даљем тексту такмичење/манифестација), а за коју 

се подноси Програм за суфинансирање из буџета града Београда спортских 

такмичења и спортских манифестација од интереса за град Београд (у даљем тексту 

Програм). 

Члан 2. 

Организатор такмичења/манифестације примењује одребе Закона о спорту које се 

односе на спортске приредбе и поступа у складу са стратегијом спорта - програмима 

развоја спорта на националном и на локалном-градском нивоу. 

 

Члан 3. 

Организатор такмичења/манифестације дужан је да има запосленог или  ангажовано 

лице са одговарајућим спортским звањем. 

 

Члан 4. 

Организатор такмичења/манифестације мора имати писану Сагласност надлежног 

градског савеза за организацију. У случају организације Великих међународних 

спортских такмичења у смислу Закона о спорту, потребна је сагласност надлежног 

националног гранског савеза. 

 

Члан 5. 

Уколико се кандидују велика међународна такмичења у смислу члана 163. Закона о 

спорту РС, организатор такмичења мора поштовати све прописане услове за 

организацију истих, а у складу са Законом о спорту, као и условима које прописује 

установа од које се захтевају финансијска средства.  

 

            Члан 6. 

У погледу испуњености техничких захтева, објеката и опреме за одржавање 

такмичења/манифестације примењују се  правила које одређује надлежни национални 

грански савез у складу са чланом 100. Закона о спорту. 

 

            Члан 7. 

За испуњеност техничких захтева, објеката и опреме одговоран је Организатор. 

Оцену испуњености даје надлежни национални или/и териториjaлни грански савез у 

оквиру Сагласности за организацију такмичења/манифестације. 

Организатор такмичења надлежном гранском савезу доставља елаборат о 

организацији такмичења/манифестације у коме су обавезно садржани и критеријуми 

наведени у члану 9. Правилника. 

Члан 8. 

Организатор великих такмичења и манифестација у обавези је да предузме све 

потребне мере за спречавање допинга на спортској приредби, у складу са законом и 
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спортским правилима;  пријави одржавање спортске приредбе надлежном државном 

органу у складу са прописима којима се уређује јавно окупљање грађана.  

 

Организатор спортских такмичења одговара за штету која настане спортистима, 

гледаоцима и другим учесницима спортских такмичења и трећим лицима због 

непоштовања обавеза из става 1. овог члана, у складу са општим правилима о 

одговорности за проузроковану штету. 

 

Члан 9. 

Такмичење/манифестација увек мора имати за циљ промоцију спорта у коме се 

организује, нарочито промоцију спорта код младих. 

 

   

Члан 10. 

Такмичење/манифестација мора бити уврштена у календар такмичења надлежног 

савеза. 

 

Члан 11. 

За оцену значаја такмичења/манифестације користе се следећи критеријуми: 

 

1. Ранг такмичења: ускладу са чланом 163.Закона о спорту РС, укључујући 

међународне турнире, митинзи, меморијали и остала значајна такмичења,        

финална домаћа клубска такмичења највишег ранга и национална првенства  

 

Међународна такмичења/манифестације – 5 бодова 

Градска/регионална такмичења/манифестације – 5 бодова 

Остале спортске манифестације – 4 бода                                                       

 

2. Број учесника 

Више од 300 учесника – 5 бодова 

Више од 200 учесника – 4 бода 

Више од 100 учесника – 3 бода 

 

 

3. Број земаља: 

Више од 3 земље учеснице – 3 бода 

Мање од 3 земље учеснице – 2 бода 

 

4. Значај такмичења за град и за учеснике: 

Промоција здравих стилова живота – 1 бода 

Промоција редованог вежбања у Београду – 1 бод 

 

 

5. Искуство у организацији такмичења/манифестација 

Више од 5 година искуства у организацији – 5 бодова 

Више од 3 година искуства у организацији – 3 бода 

Мање од 3 година искуства у организацији – 1 бод 

 

 

6. Традиција организације која реализује такмичење 

Организација делује више од 10 година у подручју спортске рекреације – 5 

бодова 

Организација делује више од 5 година у подручју спортске рекреације – 3 бода 
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Организација делује више од 3 година у подручју спортске рекреације – 2 бода 

 

 

7. Традиција такмичења/манифестације  

Такмичење/манифестација се одржава више од 5 година  – 5 бодова 

Такмичење/манифестација се одржава више од 4 године  – 4 бода 

Такмичење/манифестација се одржава више од 3 године  – 3 бода 

 

Члан 12. 

 

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на  интернет страници 

Асоцијације „Спорт за све“. 

 

 

 

 

У Београду,15.4.2019.                     Асоцијација „Спорт за све“ 

         


