
 

Правилник за бодовање спортских стручњака – тренера, кандидата који испуњавају 

услове за финансирање у текућој години од стране Секретаријата за спорт и 

омладину Града Београда и Стрељачког савеза Београда. 

 

ЧЛАН 1. 

Овим правилником утврђују се услови, критеријуми, рокови и начини одређивања и 

рангирања тренера, који стичу право на финансирање на основу уговора од стране 

Стрељачког савеза Београда (ССБ). 

 

Број тренера и висину примања утврђује Градски секретаријат спорта. 

 

Примања се исплаћују тренерима преко Стрељачког савеза Београда по потписивању 

уговора о финансирању спортских стручњака у наредној години. 

 

Динамика финансирања тренера зависи од прилива средстава од стране Градског 

секретеријата спорта. 

 

Клуб може да пријави (издаје потврду) само једног  тренера на конкурс, осим уколико се 

на јавни конкурс пријави мањи број тренера од броја који је предвидео Градски 

секретаријат. У том случају клуб може да пријави (изда потврду) и више тренера. 

 

ЧЛАН 2. 

Право на финансирање спортских стручњака имају тренери који испуњавају опште 

услове: 

Да поседује Српско Држављанство. 

Да се адреса пребивалишта налази на територији града Београда. 

Да поседује дозволу за рад издату од стране надлежног националног спортског савеза. 

Да је клуб члан надлежног регионалног савеза. 

Да је последње три године ангажован у клубу у раду са млађим категоријама. 

Да није добитник националног спортског признања у виду доживотног месечног новчаног 

примања. 

Да не прима средства по истом основу на Републичком нивоу. 

Да се не налази на функцији у клубу. 

 

ЧЛАН 3. 

Такмичења која се бодују за рангирање тренера. 

Домаћа такмичења: 

Првенство Србије за јуниоре и јуниорке ваздушним и мк оружјем, „А“ програм. 



Првенство Србије за млађе јуниоре-ке, кадете-ње ваздушним оружјем, „А“ програм. 

Првенство Србије за пионире и пионирке ваздушним оружјем, „Б“ програм. 

Финале Купа Србије за јуниоре и јуниорке ваздушним и мк оружјем, „А“ програм. 

Финале Купа за млађе јуниоре-ке, кадете-ње, „А“ програм. 

Финале купа за пионире и пионирке ваздушним оружјем, „Б“ програм. 

 

Међународна такмичења: 

Првенство Европе за јуниоре и јуниорке ваздушно оружје. 

Првенство Европе за јуниоре и јуниорке мк оружје. 

Европска Лига младих, ваздушно оружје. 

 

ЧЛАН 4. 

Тренерима се бодују сви наступи (учешћа) и освојене медаље својих такмичара на свим 

такмичењима из члана 3. у појединачној и екипној конкуренцији у претходној години. 

 

ЧЛАН 5. 

Табеле за бодовање тренера где су садржани чланови 3. и 4. 

Табела 1. Домаћа такмичења 

 Бодови 

Првенства 1 место 2 место 3 место учешће-

наступи 

Првенство 

Србије 

3 2 1 0,5 

Финале Купа 

Србије 

3 2 1 0,5 

 

Табела 2. Међународна такмичења 

 Бодови 

Првенства 1 место 2 место 3 место учешће-

наступи 

Европско 

Првенство 

9 8 7 3 

Европска лига 

младих 

9 8 7 3 

 

ЧЛАН 6. 

Тренер доставља ССБ потврду, коју издаје клуб да је учествовао у раду са такмичарима и 

освајању медаља на домаћим такмичењима (члан 5. табела 1.). 

 

Тренер доставља ССБ потврду коју издаје национални грански савез  да су он или његови 

такмичари учествовали на међународним такмичењима (члан 5. табела 2.), а у изузетним 

случајевима и писана изјава спортисте и тренера, којом се потврђује њихова сарадња. 

 

 



ЧЛАН 7. 

Тренери који стичу право на финансирање од стране ССБ одређују се листом, коју 

утврђује и предлаже Стручна комисија ССБ, а усваја Управни Одбор ССБ на основу збира 

остварених бодова из члана 5. табеле 1. и 2. 

 

ЧЛАН 8. 

Сви пласмани, медаље, резултати и учешћа, бодују се прегледом релевантних билтена са 

такмичења из члана 3. 

 

ЧЛАН 9. 

Право на финансирање имају тренери против којих се не води дисциплински или кривични 

потупак. 

 

ЧЛАН 10. 

Тренер који није задовољан усвојеном листом има право жалбе у року од 7 дана од њеног 

доношења. 

 

Одлуку о жалби доноси Управни Одбор на првој следећој седници на основу образложења 

предлагача листе односно Стручне Комисије ССБ. 

 

ЧЛАН 11. 

Овај правилник ступа на снагу од дана доношења од стране УО ССБ. 

 

 

 

 

 

 

Београд, 29.11.2016.       Стрељачки савез Београда 

Председник: 

Миле Ђапић 


