На основу члана 44. став 1. тачка 4. Статута ПОКС, Управни одбор ПОКС дана
24.04.2017. године донео је:
ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАНГИРАЊЕ ПАРАОЛИМПИЈСКИХ
СПОРТСКИХ ГРАНА
Члан 1.
Овим правилником прописују се критеријуми за категоризацију параолимпијских
спортских грана у Параолимпијском комитету Србије.
Члан 2.
Критеријуми за категоризацију спортских грана:
1. Број регистрованих спортских организација, спортиста и спортских стручњака (21)
БРОЈ РЕГИСТРОВАНИХ СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА, СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ
СТРУЧЊАКА
Број регистрованих спортских
организација

21

7

а) до 3

1

б) од 4 до 6

2

ц) од 7 до 9

3

д) од 10 до 15

5

е) преко 15

7

Број регистрованих спортиста

7

а) до 15
б) од 16 до 30
ц) од 31 до 50
д) од 51 до 100
е) преко 100
Број регистрованих спортских стручњака

а) до 3

1
2
3
5
7
7

б) од 4 до 6

1
2

ц) од 6 до 8

3
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д) од 9 до 15

5

е) преко 15

7

2. Национална и међународна традиција (максималан број бодова 16)
НАЦИОНАЛНА И МЕЂУНАРОДНА
ТРАДИЦИЈА
Светска организација

16

Европска организација

3

Број земаља чланица у светској
организацији

4

5

а) до 20
б) од 21 до 40
в) од 41 до 60
г) од 61 до 100
д) већи од 100
Систем такмичења

0
1
2
3
4
4

а) установљен календар светских и
европских првенстава која се редовно
одржавају
б) установљен календар међународних
клупских такмичења која се одржавају

2

2

3. Спортски резултат спортиста, организација и националних репрезентација на
међународним такмичењима (максималан број бодова 30)

Спортски резултат (освојена медаља)

30

а) Олимпијске игре, Параолимпијске игре,
Шаховска олимпијада, Дејвис или ФЕД куп,
Светско првенство (за организације које
имају више од 90 чланова на светском
нивоу), Европско првенство (за
организације које имају више од 25
чланова на европском нивоу)
б) Светско првенство (за организације које
имају више од 50 чланова на светском
нивоу), Европско првенство (за

2

30

22
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организације које имају више од 20
чланова на европском нивоу)
в) Светско првенство (за организације које
имају више до 40 чланова на светском
нивоу), Европско првенство (за
организације које имају више до 15
чланова на европском нивоу),
Универзитетске игре, Медитеранске игре

16

4. Медијска заступљеност и популарност (8)
Национална и међународна медијска
7
заступљеност и популарност
Анализу медијског присуства ће обављати овлашћена прес
клипинг агенција.
а) преко 15%

7

б) од 8 до 15% максималног присуства

6

в) од 5 до 8% максималног медијског
присуства
г) од 3 до 5% максималног медијског
присуства
д) од 1 до 3% максималног медијског
присуства
ђ) испод 1% максималног медијског
присуства

4
3
1
0

5. Финансијски значај и финансијска самосталност (10)
Финансијски значај и финансијска
самосталност
а) сопствени приходи већи од 15% у односу
на средства приходована од државних
органа Републике Србије
б) сопствени приходи већи од 10% у односу
на средства приходована од државних
органа Републике Србије
в) сопствени приходи већи од 3% у односу
на средства приходована од државних
органа Републике Србије

3

10
10

7

4
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г) сопствени приходи већи од1% у односу
на средства приходована од државних
органа Републике Србије

1

6. Рекламне активности (4)
Рекламне активности

6

Постојање медија плана и плана
промотивних активности
Реализација медија плана

2

Реализација најмање једне промотивне
активности годишње на националном
нивоу

2

2

7. Доступност (10)
Доступност

10

Развијеност спортске инфраструктуре

5

Постојање спортске инфраструктуре у
најмање 60% општина Републике Србије
Постојање спортске инфраструктуре у
најмање 50% општина Републике Србије
Постојање спортске инфраструктуре у
најмање 40% општина Републике Србије
Постојање спортске инфраструктуре у
најмање 20% општина Републике Србије
Постојање најмање 2 спортска објекта за
дати спорт на територији Републике Србије
Постојање мање од 2 спортска објекта за
дати спорт на територији Републике Србије
Цена комплета опреме (и реквизита) за
спортисту аматера
До 10.000 РСД

5
4
3
2
1
0
5
5

Од 10.000 до 30.000 РСД

4

Од 30.000 до 60.000 РСД

3

Од 60.000 до 120.000 РСД

2

4

ПОКС

Од 120.000 до 200.000 РСД

1

Преко 200.000 РСД

0

Критеријуми – број бодова за категоризацију спортова:
Број бодова

група

80 – 100

Прва група

60 – 80

Друга група

40 – 60

Трећа група

20 – 40

Четврта група

0 – 20

Пета група

Члан 4.
Спортске гране који нису категорисани или се појаве као нови у интервалу између два
ажурирања Правилника и својом организацијом и активностима испуне критеријуме из
члана 3. овог Правилника, категоришу се у V групу.
Члан 5.
Ако Грански спортски савези, који представљају спортске гране које се категоришу, не
доставе благовремено потребне податке неопходне за израду категоризације, спортске
гране за које су надлежни неће бити вредноване у поступку категоризације.
Члан 6.
Грански спортски савези који доставе нетачне податке на основу којих се врши
категоризација сносиће трошкове контроле и исправке података.
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 Параолимпијски комитет Србије.
Грански спортски савези из става 1. овог члана дужни су да изврше повраћај средстава
приходованих по основу нетачно датих података за категоризацију.
Члан 7.
Измене и допуне Правилника о категоризацији ажурира Параолимпијски комитет
Србије сваке две године.
Измена овог Правилника се врши на основу захтева, са примедбама Гранских савеза
након њихове анализе.

________________________________
Зоран Мићовић
Председник ПОКС
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