
 
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 
СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
 

ПРАВИЛНИК 
 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТИСТА 
Београд, 2009. 
 

На основу члана 43. став 1. тачка 2. и члана 44. став 2. Закона о спорту („Службени гласник Републике 
Србије“, број 52/96) Спортски савез Србије утврђује 
 
ПРАВИЛНИК 
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТИСТА 
 
Члан 1. 
Овим Правилником утврђују се критеријуми за рангирање спортиста, укључујћи хендикепиране спортисте и 
спортисте оштећеног слуха, на основу резултата, узраста, пола и републичке категоризације спортова, 
мисаоних спортских игара и спортских вештина (спортских грана), односно критеријуми за стицање спортских 
звања, као и поступак њиховог додељивања. 
 
Члан 2. 
Овим Правилником обухваћени су спортисти чији су Грански савези обухваћени категоризацијом.  
 
Члан 3. 
Критеријуми за категоризацију спортиста утврђени су за следеће спортове, мисаоне спортске игре и спортске 
вештине (спортске гране): 
1. … 
45. Рвање 
Укупно 74 спортске гране 
 
Члан 4. 
На основу постигнутих спортских резултата на званичним такмичењима, а у складу са дефинисаним 
критеријумима, спортисти се рангирају и стичу следећа спортска звања: 
 
1. ВРХУНСКИ СПОРТИСТИ 
1.1. Заслужни спортиста 
1.2. Спортиста међународног разреда 
1.3. Спортиста националног разреда 
 
2. СЕНИОРИ 
2.1. Спортиста I сениорског разреда 
2.2. Спортиста II сениорског разреда 
2.3. Спортиста III сениорског разреда 
 
3. ЈУНИОРИ 
3.1. Спортиста I јуниорског разреда 
3.2. Спортиста II јуниорског разреда 
3.3. Спортиста III јуниорског разреда 
 

Звање заслужног спортисте у олимпијским спортовима и спортовима прве и друге групе биће додељено 
спортистима који на Олимпијским играма, Светском и Европском првенству остваре пласман од 1. до 3. места, 



а спортистима чији се спортови, мисаоне спортске игре и спортске вештине (спортске гране) налазе у осталим 
групама, ово звање биће додељено уколико на светским и европским првенствима освоје 1. место. 
 
Члан 5. 

Сва звања предвиђена овом категоризацијом спортистима припадају доживотно. 
 
Члан 6. 

Права на основу стечених спортских звања трају: 
− за заслужне спортисте 4 године, под условом да у том временском периоду учествују у систему такмичења 
− за спортисте међународног разреда 2 године, под условом да у том временском периоду постигну најмање 
резултат који дозвољава да се сврстају у спортисте националног разреда 
− за спортисте националног разреда 1 годину  

За време остваривања права из става 1. овог члана, спортиста задржава своје место у 
категоризацији. 

Права врхунским спортистима за време служења војног рока и спортисткињама за време трудноће и 
порођаја мирују у трајању од једне године. 
 
Члан 7. 

Управни одбор Спортског савеза Србије утврђује звање за врхунске спортисте, о чему на захтев 
спортисте издаје одговарајуће уверење.  

Осталим категорисаним спортистима звање додељује Грански спортски савез у складу са 
одредбама Правилника о категоризацији спортиста. 

Спортски савез инвалида Србије и Савез спортиста оштећеног слуха има, у смислу овог Правилника, 
положај, односно права и обавезе Гранског спортског савеза у погледу категоризације хендикепираних 
спортиста и спортиста оштећеног слуха. 
 
Члан 8. 

Категоризација спортиста врши се једном годишње, а на основу резултата које у претходној години 
спортисти остваре до 31. децембра. 

Наведена звања спортисти ће остварити на Балканском првенству уколико на њему учествује пет и 
више земаља, односно ако у спортској дисциплини/категорији учествује осам и више спортиста из различитих 
земаља, као и на Првенству Србије, на којем учествује осам и више клубова са осам и више спортиста из 
различитих клубова у дисциплини/категорији. 

Управни одбор Спортског савеза Србије доноси категоризацију врхунских спортиста до 30. јануара за 
претходну годину на основу података које су удружени Грански савези дужни да доставе до 5. јануара за 
претходну годину. 
Категоризацију осталих спортиста (сениори, јуниори), у истом року, дужни су да донесу надлежни Грански 
спортски савези и да о томе обавесте општинске спортске савезе, спортска друштва, клубове и Спортски савез 
Србије. 
 
Члан 9. 

Грански спортски савези који благовремено не доставе податке за израду категоризације врхунских 
спортиста (име и презиме спортисте, место и датум његовог рођења, остварен резултат у текућој години, 
податке о томе где и када је спортиста остварио резултат, уз доставу записника или службеног билтена са 
такмичења на којем је спортиста остварио резултат) неће имати категорисане спортисте и њихови програми не 
могу бити предложени за финансирање из средстава буџета. 
 
Члан 10. 

Грански спортски савези који доставе нетачне податке, на основу којих се врши категоризација 
врхунских спортиста, сносиће трошкове контроле и исправке података и обавезни су да против радника који је 
одговоран за достављање нетачних података спроведу дисциплински поступак и да о његовом резултату 
известе Спортски савез Србије. 

Грански спортски савези из става 1. овог члана дужни су да изврше повраћај средстава приходованих 
по основу нетачно датих података за категоризацију спортиста. 
 



Члан 11. 
Жалбе у вези са категоризацијом спортиста подносе се Спортском савезу Србије у року од 14 дана од 

дана доношења категоризације спортиста. 
 
Члан 12. 

Правилник ажурира Спортски савез Србије након двогодишњег циклуса, односно сваке друге 
године.  

Спортски савез Србије обавезан је да Правилник о категоризацији спортиста донесе до краја 
календарске године у којој се доноси. 
 
Члан 13. 

Спортско звање у екипним спортовима може у једној екипи да стекне највише онај број спортиста који 
је, према пропозицијама такмичења на којем се испуњава услов категоризације, предвиђен и увећан за 20 
одсто. 

Број спортиста из става 1. овог члана одређује се као најближа цела вредност од 20 одсто екипе 
предвиђене према пропозицијама такмичења на којем је екипа наступила. 

Да би стекли услове за категоризацију, спортисти треба да имају најмање 30 одсто наступа у екипи на 
основу којих се резултати категоришу. 

Спортисти који нису имали 30 одсто наступа у екипи, категоришу се у један нижи разред предвиђен 
категоризацијом. 
 
Члан 14. 
 
45. Р В А Њ Е 
(стилови предвиђени међународним рограмом FILA) 
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА 
• за освојено једно од прва три места на Олимпијским играма, Светском и Европском  првенству 
СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА 
• за пласман од 4. до 8. места на Олимпијским играма и Светском првенству 
• за пласман од 4. до 6. места на Европском првенству 
• за освојено 1. место на Светском студентском првенству, Медитеранским играма и Балканском првенству 
• за освојено једно од прва три места на Светском и Европском првенству за јуниоре 
СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА 
• за освојено 1. место на Првенству Србије 
• за учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма 
• за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под условом да је остварен пласман 
у прву трећину учесника 
• за освојено 2. и 3. место на Светском студентском првенству, Медитеранским играма и Балканском првенству 
 
Члан 15. 

Уколико Спортски савез Србије не донесе, односно не ажурира у прописаном року Правилник о 
категоризацији спортиста, исти ће утврдити министар надлежан за послове спорта. 
 
Члан 16. 

Овај Правилник усвојен је на Скупштини Спортског савеза Србије од 16. јуна 2009. године и 
верификован од стране Министарства омладине и спорта Србије, ступа на снагу осмог дана од дана јавног 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јануара 2009.године. 

На овај Правилник сагласност је дао Министар омладине и спорта Снежана Самарџић Марковић, 
решењем бр. 66-00-19/92/2009-03, од 06. 07. 2009. године. 

 


