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Увод

Савремени спорт представља огромно достигнуће модерног друштва и важно друштвено благо. Он може да одигра значајну и активну, конструктивну улогу у јачању физичког, интелектуалног и моралног здравља човечанства у 21. веку. Он је један од кључних елемената
у достизању хуманих вредности и у акцијама које се спроводе против различитих предрасуда, дискриминација и идеја насиља. Спорт је и једна од покретачких снага за достизање Миленијумских циљева развоја људског друштва, дефинисаних од стране Уједињених нација.
Спорт има кључну улогу у сваком друштву, доприноси социјалној кохезији, превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких и
општих принципа који се кроз њега преносе. Сразмерно свом значају, развој спорта треба
да буде подржан и охрабриван на свим нивоима друштва, укључујући и локалне заједнице.
Спорт треба да се посматра двојако – као средство и као спорт сам по себи. Он доприноси личном и друштвеном развоју кроз креативне активности и рекреацију који служе задовољењу човекове потребе за физичким вежбањем ради личног физичког и менталног
благостања. Спорт је посебно вредан за савремени свет који се брзо мења и који се, с једне
стране, карактерише повећањем слободног времена, а с друге, урбанизацијом и сталним
технолошким развојем који теже да одвоје човека од његове природне средине.
Спорт је важан не само за појединце него и за друштвени и културни развој сваке заједнице,
и то како на националном, тако и на регионалном и локалном нивоу. Он је тесно повезан са другим сферама одлучивања и планирања у заједници као што су: образовање, здравство, социјална заштита, градско/општинско и национално планирање, конзервација, уметност и одмор.
Спорт, као општи интерес (јавна служба), има виталан значај за сваку заједницу и због
тога су јавне власти свих нивоа дужне да обезбеде развој спорта на својој територији и поспеше учешће становништва у спортским активностима. Оне ову обавезу, наравно, не могу
да остваре саме, већ у сарадњи са свим организацијама (јавним, добровољним и приватним)
које су директно или индиректно везане за спорт. Спорт посебно велику улогу и значај има
у односу на атрактивности и квалитет живота у граду/општини.
Република Србија је нову Стратегију развоја спорта у Републици Србији за период од 2014.
до 2018. године донела на самом крају 2014. године (у даљем тексту: Национална стратегија
развоја спорта), а нови Закон о спорту на почетку 2016. године. Један од основних циљева
у изради новог Закона о спорту и Националне стратегије развоја спорта било је стварање
бољег и квалитетнијег система финансирања спорта у јединицама локалне самоуправе.
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Циљ овог приручника је да пружи одговоре, не само носиоцима јавне власти у јединицама локалне самоуправе него и одговорним лицима у организацијама у области спорта,
на најважнија питања која се појављују у пракси у вези са финансирањем учесника у систему спорта у јединици локалне самоуправе. Као допуна овог приручника може се користити
приручник: Ненад Ђурђевић – Душан Митић – Драган Атанасов – Бранко Вујовић, Спорт
у јединицама локалне самоуправе – Приручник за финансирање програма и развој спорта,
Београд, 2014, коју је издала Стална конференција градова и општина.
Приручник је подељен, поред увода, на осам делова. У првом делу су изложена најчешћа
питања у вези са појмом спорта, врстама спортова и основних вредности спорта, као и потребама и интересима грађана у области спорта у јединицама локалне самоуправе. У другом
делу су разматрана питања у вези са условима и критеријумима за одобравање и финансирање програма у области спорта на територији јединице локалне самоуправе. Трећи део се
бави питањима предлагања програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта. Четврти део је посвећен питањима одобравања програма у области спорта
у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији. Пети део се бави питањима извештавања о реализацији одобреног програма. Коначно, шести део је посвећен питањима контроле реализације одобрених програма.
Термини којима су у овом приручнику означени положаји, професије, односно занимања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род
лица на која се односе.
Организације у области спорта означавају положаје, професије и занимања у области
спорта утврђене у складу са Законом о спорту, у мушком, односно женском граматичком
роду, у зависности од рода носиоца положаја, професије или занимања.
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I
ЗАКОН О СПОРТУ И ПОТРЕБЕ И
ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ
СПОРТА У ЈЕДИНИЦАМА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I Закон о спорту и потребе и интереси грађана у области спорта у ЈЛС

1. Шта све обухвата појам спорта?
Као и многи други изрази које срећемо у свакодневном животу и појам спорт има више
језичких значења, односно употребљава се да искаже различите врсте људских активности.
У савременој спортској литератури овај појам се схвата у најширем смислу, односно обухвата разноврсне форме покрета, игре и спорта, у којима могу да учествују сви људи независно
од пола, старости, социјалног и културног миљеа, на различитим местима, сами или у заједници са другима, с циљем побољшања физичког, менталног и социјалног благостања, као и
унапређења физичких и менталних (психичких) перформанси.
Са становишта Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), појам спорта се може
схватити у ширем и ужем смислу. У ширем смислу, спорт је део физичке културе који обухвата
сваки облик организованог и неорганизованог обављања спортских активности и спортских
делатности од стране физичких и правних лица у систему спорта, у циљу задовољења потреба човека за стваралаштвом, афирмацијом, физичким вежбањем и такмичењем са другима. У ужем смислу, спорт је исто што и „спортске активности”. Такво уже дефинисање појма
спорта садржано је у Европској спортској повељи Савета Европе.

2. Шта су спортске активности?
Спортске активности јесу сви облици физичке и умне активности који, кроз неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изражавање или побољшање физичке
спремности и духовног благостања, стварање друштвених односа или постизање резултата
на такмичењима свих нивоа (члан 3. став 1. тачка 1) Закона о спорту).

3. Шта су спортске делатности?
Спортске делатности јесу делатности којима се обезбеђују услови за обављање спортских активности, односно омогућава њихово обављање, а нарочито: организовање учешћа
и вођење спортских такмичења, укључујући и међународна такмичења, обучавање за
бављење спортским активностима и планирање и вођење спортских активности; спортско
суђење; организовање спортских припрема и спортских приредаба; обезбеђење и управљање спортском опремом и објектима; стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и информисање у области спорта; научноистраживачки и истраживачко-развојни рад
у спорту; пропаганда и маркетинг у спорту; саветодавне и стручне услуге у спорту; спортско
посредовање, организовање пословања организација у области спорта (члан 3. став 1. тачка
2) Закона о спорту).
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4. Ко одређује у случају дилеме да ли је нека активност
спортска активност или спортска делатност?
Мишљење да ли нека активност, односно делатност спада у спортску активност, односно
спортску делатност и којој спортској дисциплини и спортској грани, односно области припада, у случају потребе, даје министарство надлежно за спорт (у даљем тексту: Министарство),
а на основу претходно прибављеног стручног мишљења Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета Србије и Параолимпијског комитета Србије (члан 3. став 4. Закона о спорту).

5. Како се све спорт дели у Републици Србији?
Закон о спорту разликује области и гране спорта, у оквиру којих постоје поједине спортске
дисциплине. Које гране и области спорта и које спортске дисциплине у оквиру њих постоје, утврђено је Правилником о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта („Службени гласник РС”, број
51/16). Овај правилник је изузетно важан и за финансирање спорта у јединицама локалне самоуправе, јер ако се нека физичка или духовна активност не може подвести под неку од утврђених спортских грана и области спорта, онда се она и не сматра активношћу у области спорта.
Са становишта Закона о спорту могу се направити и неке друге поделе у области спорта,
као што су: аматерски спорт и професионални спорт; такмичарски и рекреативни спорт;
врхунски спорт и други такмичарски спорт.

6. Да ли јавне власти на једнак начин третирају
све гране и области спорта?
Иако је Законом о спорту прописано да је спорт делатност од посебног значаја за Републику Србију, истим тим законом су поједине гране спорта издвојене у групу гране спорта
од посебног значаја за Републику Србију. Тачније, министар омладине и спорта обавезан је да
утврди те спортске гране. До доношења новог правилника на основу Закона о спорту, на
снази је Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију („Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 25/13) донет на основу Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр.
24/11 и 99/11– др. закон) из 2011. године.
Све области спорта су од посебног значаја за Републику Србију на основу самог Закона о спорту.
За разлику од Републике Србије која из буџета може да финансира само програме у гранама спорта које су од посебног значаја за Републику Србију, јединице локалне самоуправе
могу, на основу члана 138. став 8. Закона о спорту, да одобравају годишње и посебне програме у свим гранама и областима спорта утврђеним Правилником о спортским гранама и
областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана
и области спорта („Службени гласник РС”, број 51/16).
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7. Који закони су релевантни за регулисање
и рад у области спорта?
На област спорта се примењује неколико закона:
• Закон о спорту Републике Србије („Службени гласник РС”, број 10/16);
• Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама
(„Службени гласник РС”, бр. 67/03, 90/07, 72/09 – др. закон, 111/09 и 104/13 – др. закон);
• Закон о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 111/14);
• Закон о јавним скијалиштима („Службени гласник РС”, број 46/06);
• Закон о ратификацији Европске конвенције против допинга у спорту, са Додатком
(„Службени лист СФРЈ − Међународни уговори”, број 4/91);
• Закон о ратификацији Међународне конвенције о допингу у спорту („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 38/09);
• Закон о ратификацији Европске конвенције о спречавању насиља и недоличног
понашања гледалаца на спортским приредбама, посебно фудбалским утакмицама
(„Службени лист СФРЈ − Међународни уговори”, број 9/90);
• Закон о потврђивању Најробијског уговора о заштити олимпијског симбола, са Анексом („Службени лист СРЈ − Међународни уговори”, број 1/99).
Такође, за примену Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама изузетно је важан Закон о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, број 104/13).
Поред наведених прописа, за област спорта од посебног значаја су и следећи закони:
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине; Закон о удружењима;
Закон о играма на срећу, Закон о буџетском систему; Закон о министарствима; Закон о привредним друштвима; Закон о поступку регистрације код Агенције за привредне регистре; Закон о забрани дискриминације; Закон о приватним предузетницима; Закон о јавним службама; Закон о донацијама и хуманитарној помоћи; Закон о задужбинама и фондацијама; Закон
о јавним набавкама; Закон о волонтирању. Са становишта пореских олакшица несумњиво су
од великог значаја и сви порески прописи.

8. Како Закон о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) одређује улогу
јединица локалне самоуправе у области спорта?
Према члану 20. Закона о локалној самоуправи, општина и град преко својих органа, у
складу са Уставом и законом, између осталог:
• уређује и обезбеђује одржавање и коришћење рекреационих јавних површина, ства
рајући организационе, материјалне и друге услове;
• оснива, између осталог, установе и организације у области физичке културе и спорта,
и прати и обезбеђује њихово функционисање;
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•

обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом,
законом и статутом.

9. Од када важи нови Закон о спорту?
Закон о спорту је ступио на снагу 16. фебруара 2016. године, а постојеће организације у
области спорта дужне су да ускладе своју организацију, рад и опште акте са одредбама овог
закона у року од годину дана од дана његовог ступања на снагу. Ступањем на снагу овог
закона престао је да важи Закон о спорту из 2011. године.

10. Шта је уређено Законом о спорту, посебно када
су у питању јединицe локалне самоуправе?
Закон о спорту је на системски начин уредио питања везана за:
• права и обавезе спортиста и осталих физичких лица у систему спорта;
• правни положај, организацију и регистрацију предузетника и правних лица у систему спорта (организације у области спорта);
• општи интерес и потребe и интересе грађана у области спорта и њихово финансирање;
• категоризације у области спорта;
• националну стратегију развоја спорта у Републици Србији и програме развоја спорта
у јединицама локалне самоуправе;
• школски и универзитетски спорт и физичко васпитање деце предшколског узраста;
• спортске објекте;
• организовање спортских приредаба;
• национална признања и награде за посебан допринос развоју и афирмацији спорта;
• вођење евиденција у области спорта;
• надзор над радом организација у области спорта.
Права и обавезе утврђене Законом о спорту примењују се на све организације у области
спорта које имају своје седиште на територији Републике Србије и на свако обављање спортских активности и делатности на територији Републике Србије.
Потребе и интереси грађана у јединицама локалне самоуправе и њихово финансирање
уређени су у чл. 137. и 138. Закона о спорту.
Категоризације организација у области спорта у јединицама локалне самоуправе уређене су у члану 141. Закона о спорту.
Програми развоја спорта у јединицама локалне самоуправе уређени су у члану 142. став
4. Закона о спорту.
Инспекцијски надзор над радом организација у области спорта у јединицама локалне
самоуправе уређен је чл. 169–173. Закона о спорту.
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Фондови за развој спорта у јединицама локалне самоуправе уређени су у члану 111. ст. 4.
и 5. Закона о спорту.
Преузимање оснивачких права од стране јединице локалне самоуправе над спортским
привредним друштвом насталим променом правног облика спортског удружења регулисано је чланом 71. ст. 3–9. Закона о спорту.
Прелазак имовине спортског удружења које се гаси на јединицу локалне самоуправе регулисан је чланом 77. ст. 2. и 3. Закона о спорту.
Коришћење података из националних евиденција у области спорта од стране јединица
локалне самоуправе уређено је чланом 168. став 16. Закона о спорту.
Овлашћења надлежних органа јединице локалне самоуправе у случајевима промене намене спортског објекта уређена су чланом 154. ст. 5–8. Закона о спорту.
Учешће надлежног органа јединице локалне самоуправе у процесу давања сагласности
на организовање великог међународног такмичења на територији Републике Србије уређено је чланом 162. став. 1. тачка 5) Закона о спорту.

11. Која су основна начела на којима се заснива Закон о спорту?
Закон о спорту се заснива на следећим основним начелима:
1. Начело слободног бављења спортом
Концепција Закона заснива се на слободном бављењу спортским активностима и
једнакој доступности тих активности свим грађанима без икакве дискриминације.
Полазећи од уставне гаранције слободе удруживања, приватног предузетништва
и равноправности свих облика својине, Законом је прихваћен најшири могући оквир за слободно организовање унутар спорта. Спортисти се могу бавити спортом
и аматерски и професионално, а спортске организације могу бирати правни и организациони облик (удружење, привредна друштва). Одређена ограничења постоје
само у области професионалног спорта. Уважавајући особености спорта и спортских
делатности, Закон регулише одређена специфична питања важна за област спорта
на посебан начин у односу на решења која постоје у „општим” законима, у складу са
упоредноправним искуствима.
2. Начело заштите здравља спортисте
Законом је предвиђена обавезна здравствена контрола спортиста такмичара и спортских стручњака, забрана приморавања спортиста да тренирају и такмиче се када те
активности могу да угрозе или погоршају његово здравствено стање, као и забрана
употребе свих врста допинга. Такође је предвиђена могућност здравственог осигурања за спортисте аматере који то право не остварују по другом основу.
3. Начело стручности
Бављење спортским активностима поред позитивног утицаја на организам лица које
се бави спортом, садржи и одређен ризик по здравље учесника. Због тога, стручни рад
у спорту, односно вођење спортских активности може да изводи само квалификовани
(школовани) или стручно оспособљени кадар. Пословима стручног оспособљавања

17

Приручник за финансирање програма у области спорта у ЈЛС

4.

5.

6.

7.

18

могу се бавити само акредитоване високошколске установе и организације у области
спорта које испуњавају Законом прописане услове.
Начело наменског коришћења спортских објеката
С обзиром на чињеницу да су спортски објекти најскупљи ресурс у области спорта и незаменљив услов за бављење спортом и развој спорта, Законом је, у суштини,
забрањена промена намене спортског објекта обухваћеног неким урбанистичким
планом, осим изузетно под прописаним условима и уз одобрење Министарства.
Начело транспарентног и наменског коришћења средстава из јавних прихода
Имајући у виду да су средства која се обезбеђују у буџетима свих носилаца јавне власти
недовољна за задовољавање свих потреба у области спорта од општег интереса, као
и то да су то средства пореских обвезника која се морају наменски и одговорно користити, Закон предвиђа систем програмског финансирања остваривања општег интереса у области спорта и задовољавања потреба и интереса грађана у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Сви програми се деле на годишње и
посебне програме, које подносе овлашћени предлагачи и носиоци програма, у јасно утврђеној динамици. Програми се одобравају на основу јасно утврђених услова и
критеријума, у транспарентној процедури, а донето решење о одобравању програма
подлеже судској контроли. Са носиоцем програма се закључује уговор, а реализација
програма се прати и евалуира како периодично, тако и на крају реализације. Свако
ненаменско трошење буџетских средстава и нереализовање циљева програма подлеже јасним санкцијама, које су везане како за повраћај ненаменски утрошених средстава, тако и за ускраћивање будућих средстава у одређеном времену.
Начело потпуног регулисања области спорта
Законом се регулишу све области у којима се остварују спортске активности и делатности и сви организациони облици у спорту. Како се преко 95% свих организација у области спорта налази у правном режиму удружења грађана, односно савеза удружења,
а спортска удружења показују изразите специфичности у односу на друга удружења
грађана, Закон у потпуности регулише правни положај спортских удружења и савеза,
почев од оснивања и регистрације, па све до статусних промена и престанка.
Начело уважавања спорта као делатности од посебног значаја за Републику Србију
Спорт се мора посматрати двојако, као средство и као спорт сам по себи. Он доприноси личном и друштвеном развоју кроз креативне активности и рекреацију,
који служе задовољењу човекове потребе за физичким вежбањем ради личног физичког и менталног благостања. Спорт је посебно вредан за савремени свет који се
брзо мења и који се, с једне стране, карактерише повећањем слободног времена,
а с друге, урбанизацијом и сталним технолошким развојем који теже да одвоје човека од његове природне средине. Он може да одигра важну и активну, конструктивну улогу у јачању физичког, интелектуалног и моралног здравља становништва
Републике Србије у 21. веку. Он је један од кључних елемената у достизању хуманих
вредности и у акцијама које се спроводе против различитих предрасуда, дискриминација и идеја насиља. Спорт је и једна од покретачких снага за достизање Миленијумских циљева развоја људског друштва, дефинисаних од стране Уједињених
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нација. Спорт има кључну улогу у сваком друштву, доприноси социјалној кохезији,
превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширењу етичких и општих принципа који се кроз њега преносе. Сразмерно значају
спорта, његов развој мора бити подржан и охрабриван на свим нивоима друштва,
укључујући и локалне заједнице.
8. Начело уважавања спорта као незаобилазног фактора здравља грађана
Бројна истраживања показала су позитивне ефекте редовних физичких активности
на здравље: превенција обољења срца, шећерне болести, рака дебелог црева, депресије и гојазности. Физичка активност доводи до смањења повишеног крвног
притиска, пада масноћа и шећера у крви. Вежбањем јача срчани мишић (повећава се
ударни и минутни волумен) и плућа (повећава се дисајни волумен и богати алвеоларна мрежа). Као и у европском региону, водећи узрок смрти у Србији чине хроничне
незаразне болести: више од 85%. У структури морталитета на болести срца и крвних
судова отпада 56%, на другом месту се налазе малигна обољења (19%), а током последње деценије значајан пораст бележи и дијабетес као узрок смрти. Физичка неактивност представља четврти по значају фактор ризика када је реч о хроничним незаразним болестима, одмах после пушења, хипертензије и повишеног нивоа шећера
у крви. Процењује се да је физичка неактивност главни узрок за отприлике 21–25%
рака плућа и дебелог црева, 27% случајева дијабетеса и око 30% исхемијске болести
срца. Свакодневна получасовна шетња брзим ходом смањује ризик од појаве акутног инфаркта миокарда за 18%, а можданог удара за 11%. Према подацима Европске
асоцијације за спорт и здравље, за сваки инвестирани долар у промоцију физичке
активности здравственом систему се уштеди 11 долара. Да би се добробит од спорта
максимално искористила, у промоцији физичке активности значајна је координисана акција свих сектора друштва, посебно мултисекторска сарадња у реализацији постављених циљева.
9. Начело спречавања негативних појава у спорту
Савремени спорт представља несумњиво огромно достигнуће модерног друштва и
важно друштвено благо. Он је, међутим, оптерећен и различитим злоупотребама и
негативним појавама. Озбиљне претње са којима се сусреће врхунски и рекреативни
спорт, као што су допинг, насиље, расизам, нелегално клађење, намештање утакмица
и комерцијалне злоупотребе, прете моралним вредностима, слици и угледу спорта и деформишу његову природу, као и улогу у промоцији здравља и образовања.
Јавне власти свих нивоа, невладине спортске организације, Олимпијски покрет, наставници, родитељи, навијачи, тренери, спортски менаџери, као и сами спортисти,
морају удружити своје напоре са циљем да се елиминишу ова зла. Посебну улогу у
том правцу имају медији. Такође, важно је и да све спортске власти и спортисти буду
свесни ризика за спортисте, посебно децу, од претераног и неприкладног тренинга и
психолошких притисака сваке врсте, као и различитих облика искоришћавања, и да
такве појаве ефикасно сузбију. Док је утицај спорта на друштво већи него икад, многи
млади људи губе поштовање према вредностима спорта, те се стога морају предузимати мере на подизању нивоа јавне свести о потреби да се спорт учини поштенијим и
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ближим властитим изворним идеалима. Закон утврђује да је спречавање негативних
појава у спорту општи интерес у области спорта и потреба и интерес грађана у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе, за чије се остваривање обезбеђују
средстава у буџету.
10. Начело подстицања бављења грађана спортом, посебно жена, деце и особа са инвалидитетом
Према Закону подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације,
односно бављење грађана спортом представља приоритетну област потреба и
интереса грађана у области спорта у јединицама локалне самоуправе, а истовремено је и општи интерес у области спорта у Републици Србији. Законом је јасно
регулисано да свако има право да се бави спортом и да бављење спортом мора
бити хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичке способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство и забрањена је свака
дискриминација у спорту. Јавне власти свих нивоа су одговорне, било директно
било оспособљавањем других, за побољшање приступа спорту и спортским капацитетима свих људи без обзира на њихово социјално порекло, економски статус и
приходе, узраст, пол или етичку припадност. Спорт не сме да буде ексклузивно право заштићених категорија људи већ доступан свим грађанима. Јавне власти свих
нивоа израдом стратегија и програма развоја спорта и финансирањем програма
у области спорта доприносе реализацији ових циљева који су јасно дефинисани
у оквиру Закона, а односе се на подстицање и стварање услова за унапређење
спортске рекреације, односно бављење грађана спортом, посебно деце, омладине,
жена и особа са инвалидитетом, изградњу, одржавање и опремање спортских објеката, едукацију, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника
у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима.

12. Која подзаконска акта се доносе на основу Закона о спорту?
На дан 1. септембра 2016. године, на основу Закона о спорту, донета су следећа подзаконска акта:
• Уредба о националним спортским признањима и новчаним наградама („Службени
гласник РС”, број 22/16);
• Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16);
• Правилник о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта („Службени гласник
РС”, број 51/16);
• Правилник о садржини и начину вођења Регистра удружења, друштава и савеза у
области спорта („Службени гласник РС”, број 32/16).
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На основу члана 183. став 2. Закона о спорту, подзаконска акта која су донета на основу
старог Закона о спорту из 2011. године примењују се до доношења одговарајућих подзаконских аката на основу Закона о спорту, осим ако су у супротности с тим законом. У питању су
следећи правилници:
1. Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских активности и учествовање на спортским такмичењима („Службени гласник РС”,
број 15/12);
2. Правилник о условима за обављање спортских делатности („Службени гласник РС”,
број 63/13);
3. Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у
спорту („Службени гласник РС”, број 8/13);
4. Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију („Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 25/13);
5. Правилник о садржају и начину вођења матичних евиденција у области спорта
(„Службени гласник РС”, број 74/11);
6. Правилник о садржају и обрасцу пријаве за евидентирање података о спортским
организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и спортским центрима
(„Службени гласник РС”, број 43/11);
7. Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације спортског инспектора
(„Службени гласник РС”, број 61/11) – Правилник престаје да важи у делу којим се
уређује службена легитимација даном почетка примене Правилника о изгледу обрасца службене легитимације инспектора („Службени гласник РС”, бр. 81/15), односно
30. априла 2016. године.
8. Правилник о номенклатури спортских занимања и звања („Службени гласник РС”,
број 7/13);
9. Правилник о надзору над стручним радом у области спорта („Службени гласник РС”,
број 92/11);
10. Правилник о националној категоризацији спортских стручњака („Службени гласник
РС”, број 25/13);
11. Правилник о националној категоризацији спортова („Службени гласник РС”, бр.
25/13 и 126/14);
12. Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста („Службени гласник
РС”, број 123/12);
13. Правилник о националним гранским спортским савезима преко којих се остварује
општи интерес у области спорта у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр.
72/11, 3/12, 25/13, 81/14 и 126/14);
14. Правилник о коришћењу спортских објеката и обављању спортских активности у
јавним спортским објектима („Службени гласник РС”, број 55/13);
15. Правилник о евиденцијама које воде високошколске установе и друге организације које се баве оспособљавањем у области спорта („Службени гласник РС”,
број 61/11);
16. Правилник о дозволи за рад спортских стручњака („Службени гласник РС”, број 7/13);
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17. Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности („Службени гласник РС”, број 17/13);
18. Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским
спортистима са посебним заслугама („Службени гласник РС”, број 124/12);
19. Правилник о националној категоризацији спортских објеката („Службени гласник
РС”, број 103/13);
20. Правилник о садржају и начину вођења Јединствене евиденције удружења, друштава и савеза у области спорта („Службени гласник РС”, број 43/11).

13. Да ли постоје националне стратегије од значаја за спорт?
Да. Неке се тичу директно спорта, а неке имају посредан утицај на спорт. Најважније су:
• Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године
(„Службени гласник РС”, број 1/15);
• Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године („Службени гласник РС”, број 80/09);
• Национална стратегија за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским
приредбама за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, број 63/13);
• Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од
2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, број 57/13) – Област стратегије 3.8:
Образовање и спорт;
• Стратегија превенције и заштите од дискриминације („Службени гласник РС”, број 60/13).

14. Да ли у области спорта има закључених
међудржавних споразума?
За област спорта у Републици Србији, па и за спорт у јединицама локалне самоуправе, од
посебног значаја су и међудржавни споразуми о сарадњи Србије са појединим државама:
• Закон о потврђивању Споразума о успостављању специјалних паралелних односа
између Републике Србије и Републике Српске („Службени гласник РС”, број 70/07);
• Закон о ратификацији Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Арапске Републике Египта у области културе, образовања и спорта („Службени
лист СЦГ – Међународни уговори”, број 4/06);
• Закон о потврђивању Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Индије о сарадњи у области културе, образовања и спорта
(„Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 2/03);
• Закон о потврђивању Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и
Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о сарадњи у области образовања, науке, културе и спорта („Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 2/03);
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Закон о потврђивању Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Македоније о сарадњи у области културе, образовања и спорта
(„Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 1/98);
Закон о ратификацији Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Литваније о сарадњи у области образовања, науке, културе и спорта
(„Службени лист СЦГ – Међународни уговори”, број 3/04);
Закон о потврђивању Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Јерменије о сарадњи у области образовања, културе и спорта
(„Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 3/02);
Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике
Естоније о сарадњи у области образовања, културе и спорта („Службени лист СРЈ –
Међународни уговори”, број 4/03);
Закон о потврђивању Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Турске о сарадњи у области образовања, науке, културе и
спорта („Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 3/03);
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области образовања, културе и спорта
између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Украјине („Службени
лист СРЈ – Међународни уговори”, број 4/96);
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области образовања, културе и спорта између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Словачке Републике
(„Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 4/96);
Закон о потврђивању Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у области образовања, културе и спорта
(„Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 4/96);
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара
Босне и Херцеговине у области образовања, културе и спорта („Службени гласник РС
– Међународни уговори”, број 6/11);
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области културе, високог образовања,
научног истраживања, просвете, стручног усавршавања, комуникација, омладине и
спорта између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Марока („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 6/11);
Закон о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Мађарске о сарадњи у области образовања, науке, културе, омладине и
спорта („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 38/09);
Закон о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Чешке Републике о сарадњи у области културе, образовања, науке, омладине и
спорта („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 38/09);
Закон о потврђивању Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Македоније о сарадњи у области културе, образовања и спорта („Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 1/98);
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Закон о потврђивању Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области културе, образовања, науке и
спорта („Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 4/96);
Споразум о сарадњи између Републике Србије и Републике Португала у области образовања, науке, технологије, културе, спорта и омладине („Службени гласник РС–
Међународни уговори”, број 21/15).

Такође, Министарство, између осталих, има закључене следеће меморандуме, односно
споразуме који су значајни за област спорта:
• Меморандум о разумевању и сарадњи у области спорта са Министарством омладине и спорта НДР Алжир;
• Споразум о сарадњи у области омладине и спорта са Министарством омладине и
спорта Републике Азербејџан;
• Споразум о сарадњи у области физичке културе и спорта са Министарством спорта
и туризма Републике Белорусије;
• Меморандум о сарадњи у области спорта и омладинске политике са Министарством
цивилних послова Босне и Херцеговине;
• Меморандум о разумевању на пољу спортске сарадње између Министарства просвете
и спорта Републике Србије и Генералне управе за спорт Народне Републике Кине;
• Споразум о сарадњи у области омладине и спорта са Агенцијом за омладину и спорт
Републике Македоније;
• Протокол о сарадњи у области омладине и спорта са Државним секретаријатом за
спорт и омладину Републике Португал;
• Меморандум о сарадњи у области спорта и омладинске политике са Министарством
породице, омладине и спорта Републике Српске;
• Меморандум о разумевању у областима омладине и спорта са Министарством просвете, науке и спорта Републике Словеније;
• Програм спортске сарадње између Управе за спорт и Националне агенције за спорт Румуније;
• Меморандум о разумевању у области омладине и спорта са Генералним секретаријатом за омладину и спорт Уједињених Арапских Емирата;
• Споразум о сарадњи у областима омладинске политике, физичке културе и спорта са
Министарством просвете, науке, омладине и спорта Украјине;
• Меморандум о сарадњи у области спорта и омладинске политике са Министарством
просвјете Црне Горе;
• Меморандум о разумевању у областима омладине и спорта са Министарством омладине и спорта Републике Индонезије.

15. Где се могу пронаћи текстови прописа од значаја за спорт?
Сви овде наведени прописи се могу преузети на Правно-информационом порталу Републике Србије, на интернет адреси: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs
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16. Како Закон о спорту дефинише које су то потребе и
интереси грађана у области спорта које се финансирају
из буџета јединице локалне самоуправе?
Према Закону о спорту (члан 137) јединице локалне самоуправе финансирају средствима
буџета задовољавање следећих потреба и интереса грађана у области спорта:
1. подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;
3. организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
4. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
5. учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима;
6. физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и
међуопштинска школска спортска такмичења и др.);
7. делатност организација у области спорта чији је оснивач јединица локалне самоуправе;
8. делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно пер
спективних спортиста;
11. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);
12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;
13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за
адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;
14. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских
стручњака и врхунских спортиста;
15. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној
својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта;
16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.
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17. Да ли су све потребе и интереси грађана у области спорта
равноправни при избору шта ће се у текућој години
финансирати из буџета јединице локалне самоуправе?
Нису. Закон о спорту прописује приоритете који морају бити поштовани при избору шта ће
се у текућој години финансирати из буџета јединице локалне самоуправе (члан 138. став 7. Закона о спорту). При избору програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта
у јединици локалне самоуправе следеће потребе грађана у области спорта имају приоритет:
• подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
• изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне
самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој
близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;
• физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и
међуопштинска школска спортска такмичења и др.).
Приоритет подразумева да се у претходно наведеним областима обавезно финансирају
одређени програми, пре свих других, у мери која обезбеђује одговарајуће задовољавање
потреба грађана, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, да се лично баве
спортом. Други програми могу бити одобрени тек након што се задовоље потребе грађана
из напред наведених приоритетних области.
Поред тога, чланом 4. став 11. Закона о спорту прописано је да ће Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и организације у области спорта нарочито
предузимати активности на повећању учешћа деце, младих, жена и особа са инвалидитетом
у спортским активностима, омасовљавању женских спортских организација и давању равноправног значаја женама и особама са инвалидитетом у спорту.

18. Да ли јединица локалне самоуправе има обавезу да финансира
организације у области спорта са своје територије?
Нема. Закон о спорту је установио програмско финансирање задовољавања потреба и
интереса грађана у јединици локалне самоуправе. То значи да никоме није загарантовано
добијање средстава из буџета јединице локалне самоуправе само зато што постоји и обавља
одређену спортску активност, односно делатност. Јединица локалне самоуправе искључиво
финансира одређени програм којим се у текућој години задовољавају законом утврђене
потребе и интереси грађана у области спорта.
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19. Да ли организација у области спорта којој је одобрен
програм од стране јединице локалне самоуправе
може да тражи финансијска средства и других нивоа
јавне власти (покрајинског и републичког)?
Према Закону о спорту, подносилац програма којим се обезбеђује остваривање потреба и
интереса грађана у јединици локалне самоуправе не може за финансирање истих активности
да подноси програме и за средства од другог нивоа власти у Републици Србији (члан 137. став 3.
Закона о спорту). Ограничење, међутим, важи за финансирање истих активности, што значи да се
код других нивоа власти у Републици Србији може поднети програм за финансирање оних активности у оквиру истог програма које нису финансиране из буџета јединице локалне самоуправе.

20. Да ли јединица локалне самоуправе има обавезу да
правилником уреди финансирање задовољавања потреба и
интереса грађана у области спорта на својој територији?
Има. Према Закону о спорту, јединица локалне самоуправе преко својих надлежних органа уређује ближе услове, критеријуме и начин и поступак доделе средстава из буџета јединице локалне самоуправе, односно одобрење програма за задовољавање потреба грађана
у области спорта на територији јединице локалне самоуправе и начин јавног објављивања
података о предложеним програмима за финансирање, одобреним програмима и реализацији одобрених програма (члан 138. став 2. Закона о спорту).

21. Које су санкције уколико јединица локалне самоуправе не
донесе правилник којим се уређује финансирање задовољавања
потреба и интереса грађана у области спорта на територији
јединице локалне самоуправе, а врши финансирање?
Недоношење правилника представља прекршај за који се јединици локалне самоуправе
изриче новчана казна од 500.000 до 2.000.000 динара, а председнику општине/градоначелнику новчана казна од 50.000 до 150.000 динара (члан 175. став 1. тачка 39) и члан 175. став 2.
Закона о спорту).
Одобравање програма без постојања правилника представља одобравање програма супротно Закону о спорту на основу чега је надлежни спортски инспектор овлашћен
да привремено забранити извршење појединачног акта којим се одобрава програм за
задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у јединици локалне само
управе (члан 173. став 1. тачка 14) Закона о спорту). Жалба на решење спортског инспектора
изјављује се Министарству у року од 15 дана од дана доставе решења, а Министарство о
жалби одлучује у року од 15 дана од дана пријема жалбе (члан 173. ст. 2. и 3. Закона о спорту).
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Коначно, уговор о одобравању програма (пројекта) којим се задовољавају потребе и интереси грађана у јединици локалне самоуправе који је закључен без постојања правилника
ништав је (члан 138. став 8. Закона о спорту).
Поред тога, будући да јединице локалне самоуправе имају посебно значајно место у примени Националне стратегије развоја спорта и Закона о спорту, Законом о спорту (члан 142.
став 4) прописано је да јединица локалне самоуправе, у року од годину дана од дана усвајања Националне стратегије развоја спорта, утврђује програм развоја спорта на својој територији, у складу са Националном стратегијом развоја спорта, и доставља га Министарству
у року од 15 дана од дана усвајања. Циљ ових одредаба је сужавање простора за коришћење
тзв. дискреционих права која су често и извор корупције кроз вођење рачуна како се троши
новац из буџета и успостављање јасне и транспарентне процедуре за праћење токова новца у спорту и поштовање свих позитивних законских и подзаконских прописа.

22. Да ли је јединица локалне самоуправе у потпуности
аутономна у одлучивању како ће правилником регулисати
финансирање спорта из буџета на својој територији?
Није. Према Закону о спорту, одредбе Закона о спорту и подзаконских аката донетих на
основу Закона о спорту које се односе на услове, критеријуме и начин одобрења програма
и пројеката, односно финансирање делатности којима се остварује општи интерес у области
спорта, закључење уговора, подношење извештаја, контролу реализације и обавезу враћања
добијених средстава, сходно се примењују и на програме, односно делатности којима се задовољавају потребе грађана у области спорта у јединицама локалне самоуправе (члан 138. став 1).
Код подзаконских аката на чију сходну примену упућује члан 138. став 1. Закона о спорту реч
је о Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у
области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16), који је ступио на снагу 30. јула 2016. године.
При изради правилника јединица локалне самоуправе мора да води рачуна и о одредбама Закона о локалној самоуправи и Закона о буџетском систему.

23. Да ли постоји рок за доношење правилника којим се уређује
финансирање задовољавања потреба и интереса грађана у
области спорта на територији јединице локалне самоуправе?
Постоји. Јединице локалне самоуправе су на основу члана 182. став 2. Закона о спорту биле дужне да правилник донесу у року од 90 дана од дана ступања на снагу Закона о
спорту, што значи до 16. маја 2016. године. Јединице локалне самоуправе које нису донеле
одговарајући правилник треба то да учине без одлагања, иначе им прете санкције наведене
у тачки 16. овог приручника, а оне које су донеле правилник треба да га усагласе са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области
спорта („Службени гласник РС”, број 64/16).
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24. Како треба разумети поједине појмове садржане у
законском одређењу потреба и интереса грађана који
се задовољавају у јединици локалне самоуправе?
Закон о спорту, у члану 137. став 1, при одређењу потреба и интереса грађана за чије се
остваривање обезбеђују средства у буџету јединице локалне самоуправе користи читав низ
појмова (спортска рекреација, деца, омладина, особе са инвалидитетом, спортски објекти,
спортска такмичења и др.). Те појмове треба разумети онако како су они одређени, односно на
начин како се они користе у другим члановима Закона о спорту и пратећим подзаконским актима уз Закон о спорту, укључујући и Националну стратегију развоја спорта, а ако за неки појам
не постоји прецизно одређење у овим актима, онда их треба разумети на начин на који се они
користе у другим законским прописима. На овај начин треба разумети и оне појмове који су
садржани у одредбама Закона о спорту које се на основу члана 138. став 1. тог закона сходно
примењују и на финансирање програма у области спорта у јединицама локалне самоуправе.

25. Ko све чини систем спорта у Републици Србији?
Систем спорта чине физичка и правна лица која се баве спортском активношћу, односно
делатношћу, као учесници у систему спорта. Под физичким лицима се сматрају спортисти,
спортски стручњаци и стручњаци у спорту, а под правним лицима се подразумевају организације у области спорта.

26. Шта је професионални спорт?
Закон о спорту не садржи дефиницију професионалног спорта али се она може извући из
одређења појмова: професионални спортиста, професионални спортски клуб и професионално спортско такмичење (члан 3. став 1. тач. 9), 16) и 25) Закона о спорту). Професионални спорт
је такмичарски спорт у којем се спортисти професионално баве спортским активностима и у
којем се организују професионална спортска такмичења у којима учествују професионални
спортски клубови и професионални спортисти.

27. Шта је спортска рекреација?
Закон о спорту користи појмове спортска рекреација, рекреативни спорт, спорт за све и масовни спорт као синониме. У питању је област спорта која обухвата добровољно бављење физичким вежбањем, односно спортским активностима ради одмора, освежења, забаве, унапређивања
здравља или унапређивања сопствених резултата и ради задовољења потреба за кретањем, игром и дружењем, у свим сегментима становништва (члан 3. став 1. тачка 3) Закона о спорту).
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28. Шта је врхунски спорт?
Врхунски спорт јесте област спорта која обухвата спортске активности које за резултат имају
изузетне (врхунске) резултате и спортске квалитете (члан 3. став 1. тачка 4) Закона о спорту).

29. Ко се сматра дететом које се бави спортом?
Према Закону о спорту, спорт деце јесте организован облик физичког вежбања, односно
спортских активности, усклађен са антрополошким карактеристикама дечјег узраста (члан
3. став 1. тачка 5) Закона о спорту). Међутим, Закон о спорту не садржи опште одређење појма детета у смислу тог закона. Ипак, с обзиром на то да се у члану 27. став 5. Закона о спорту
под децом, у смислу обављања стручног рада са њима, сматрају лица која имају мање од 16
година, да Закон о спорту прави разлику између појма деце и омладине и појма деце и малолетних спортиста, те да је чланом 3. став 1. тачка 1) Закона о младима („Службени гласник
РС”, број 50/11) прописано да се омладином сматрају лица са навршених 15 година живота,
сматрамо да појам деце у смислу Закона о спорту треба разумети на начин како је одређен
у члану 27. став 5. Закона о спорту.

30. Ко има статус спортисте?
Спортиста јесте лице које се бави спортским активностима – такмичарски или рекреативно.

31. Ко је спортиста аматер?
Спортиста аматер јесте спортиста коме зарада није циљ бављења спортским активно
стима и тим активностима се не бави у виду занимања (члан 3. став 1. тачка 8) Закона о спорту).

32. Ко је професионални спортиста?
Професионални спортиста јесте спортиста који се бави спортском активношћу као јединим или основним занимањем и други спортиста који има статус професионалног спорти
сте у складу са спортским правилима надлежног међународног спортског савеза (члан 3.
став 1. тачка 9) Закона о спорту).
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33. Ко је спортиста такмичар?
Спортиста такмичар јесте спортиста аматер и професионални спортиста који учествује
на спортском такмичењу, као члан спортске организације или самостално, у складу са Законом о спорту и спортским правилима (члан 3. став 1. тачка 10) Закона о спорту).

34. Ко је врхунски спортиста?
Врхунски спортиста јесте спортиста који је на основу остварених врхунских спортских
резултата на спортским такмичењима и другим начинима њиховог постизања у складу са
спортским правилима надлежног међународног спортског савеза рангиран, у складу са
Националном категоризацијом спортиста, у категорију врхунских спортиста (члан 3. став 1.
тачка 11) Закона о спорту).

35. Ко је перспективни спортиста?
Перспективни спортиста јесте малолетни спортиста који је на основу остварених спортских резултата рангиран, у складу са Националном категоризацијом спортиста, у категорију
перспективних спортиста (члан 3. став 1. тачка 12) Закона о спорту).

36. Ко је талентовани спортист?
Талентовани спортиста јесте пунолетни спортиста који је на основу остварених спортских резултата рангиран, у складу са Националном категоризацијом спортиста, у категорију
талентованих спортиста (члан 3. став 1. тачка 13) Закона о спорту).

37. Ко је категорисани спортиста?
Категорисани спортиста јесте спортиста који је на основу остварених спортских резултата рангиран у складу са Националном категоризацијом спортиста (члан 3. став 1. тачка 14)
Закона о спорту).

38. Ко су особе са инвалидитетом?
Закон о спорту не садржи одређење појма особа са инвалидитетом које се баве спортом. Према Стратегији унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији
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(„Службени гласник РС”, број 1/07), појам особе са инвалидитетом означава особе са урођеном
или стеченом физичком, сензорном, интелектуалном или емоционалном онеспособљеношћу
које услед друштвених или других препрека немају могућности или имају смањене могућности
да се укључе у активности друштва на истом нивоу са другима, без обзира на то да ли могу да
остварују поменуте активности уз употребу техничких помагала или уз службе подршке.

39. Ко су организације у области спорта?
Организација у области спорта јесте свако правно лице и предузетник које се бави организовањем спортских активности и обављањем спортских делатности у складу са законом
(члан 3. став 1. тачка 15) Закона о спорту). Према Закону о спорту, организације у области
спорта су: спортске организације као удружења (спортска удружења), спортске организације
као привредна друштва (спортска привредна друштва), спортска друштва, грански спортски
савези, спортски савези за област спорта, територијални спортски савези, Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије, стручна удружења у спорту, друга удружења у
области спорта, други спортски савези у области спорта, установе за обављање спортских
делатности, привредна друштва за обављање привредне делатности, спортске задужбине, спортске фондације, спортски фондови и предузетници у области спорта. Поред тога, у
односу на организоване ваннаставне спортске активности ученика и студената кроз школске, односно универзитетске спортске секције, удружења и екипе, организовано физичко
васпитање деце предшколског узраста кроз игру и спортске активности, као и у односу на
обављање стручног рада у спорту, предшколске установе, школе и високошколске установе
имају статус организација у области спорта (члан 143. став 14. Закона о спорту).

40. Ко су спортске организације?
Спортске организације су правна лица која су основана ради обављања спортских активности и спортских делатности у форми удружење (спортско удружење) или у форми привредног друштва (спортско привредно друштво), у складу са Законом о спорту.
Спортска организација може унети реч „клуб” у свој назив ако континуирано учествује у
спортским такмичењима у оквиру надлежног националног гранског спортског савеза, а на
основу потврде тог савеза. Спортска организација која учествује у спортским такмичењима
обавезно у називу испред речи „клуб” садржи назив спортске гране или дисциплине у којој
се такмичи, а ако учествује у спортским такмичењима у више спортских грана или дисциплина, у називу обавезно садржи речи „спортски клуб”. Међутим, да би спортска организација могла да учествује у спортским такмичењима, она мора да буде члан, односно да је
регистрована код надлежног националног гранског спортског савеза и да испуњава услове
у складу са Законом о спорту.
Професионални спортски клуб јесте спортска организација (клуб) која тај статус има у складу са спортским правилима или у којој најмање 50% регистрованих спортиста сениора има
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статус професионалног спортисте у односу на број регистрованих спортиста сениора реги
строваних код надлежног националног гранског спортског савеза за такмичарску сезону.

41. Ко су организације у области спорта којима је
оснивач јединица локалне самоуправе?
Са становишта Закона о спорту, јединица локалне самоуправе може бити оснивач спортских организација, установа за обављање спортских делатности, привредних
друштава за обављање спортских делатности и фонда за развој спорта. Када су у питању
спортске организације као удружења (спортска удружења), јединица локалне самоуправе не може бити једини оснивач. Када су у питању спортске организације као привредна друштва, јединица локалне самоуправе не може бити оснивач, односно не може бити
власник, или имати уделе или акције у више од једног спортског привредног друштва у
истом степену такмичења, а у оквиру исте гране спорта може имати уделе или акције на
које отпада највише 5% основног капитала спортског привредног друштва само у још једном спортском привредном друштву. Под организацијом у области спорта којој је оснивач
јединица локалне самоуправе треба подразумевати и спортска привредна друштва која
су настала променом правног облика из спортског удружења, на основу члана 71. став 3.
Закона о спорту (преношењем оснивачких права над спортским привредним друштвом са
спортског удружења на јединицу локалне самоуправе).

42. Који савез има статус надлежног
националног спортског савеза?
Национални спортски савез јесте спортски савез (грански, за област спорта или територијални) чији су циљеви, задаци и деловање у области спорта усмерени на територију Републике Србије и који је отворен за учлањење лица са територије Републике Србије. Надлежни
национални грански спортски савез јесте онај национални грански спортски савез који путем спортских правила уређује обављање спортских активности и спортских делатности у
одређеној грани спорта, у складу са Законом о спорту.
У једној грани спорта само један национални спортски савез може имати статус надлежног националног гранског спортског савеза, али у областима спорта више националних
спортских савеза могу имати статус надлежног националног спортског савеза за одређену
област спорта.
Који национални спортски савез има статус надлежног националног гранског спортског
савеза, односно надлежног националног спортског савеза за област спорта, утврђује мини
стар омладине и спорта подзаконским актом из члана 120. став 2. тачка 1) Закона о спорту.
Према члану 102. став 7. и члану 103. став 13. Спортски савез Србије, Олимпијски комитет
Србије и Параолимпијски комитет Србије имају статус надлежних националних спортских
савеза у погледу остваривања својих надлежности утврђених Законом о спорту.
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Уколико у одређеној грани или области спорта није образован одговарајући национални спортски савез или постојећи надлежни национални спортски савез не функционише у
складу са Законом о спорту, Спортски савез Србије на основу решења министра омладине
и спорта привремено остварује надлежности, права и обавезе утврђене у чл. 99, 100. и 106.
Закона о спорту за надлежне националне гранске спортске савезе, односно надлежне националне савезе за област спорта.

43. Шта су спортска такмичења и које врсте
спортских такмичења треба разликовати?
Спортско такмичење јесте спортска приредба која се одвија према унапред утврђеним
и познатим спортским правилима, која могу бити општеважећа за конкретну грану спорта
или само за конкретну спортску приредбу и чији је циљ, којем сваки учесник тежи, или да се
победи противник или да се постигне известан унапред одређен спортски резултат (члан 3.
став 1. тачка 22) Закона о спорту).
Национално спортско такмичење јесте спортско такмичење које се организује за територију Републике Србије од стране надлежног националног гранског спортског савеза, у складу са Законом о спорту и спортским правилима (члан 3. став 1. тачка 23) Закона о спорту).
Аматерско спортско такмичење јесте спортско такмичење које тај статус има у складу
са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза и у коме може
наступити највише 20% професионалних спортиста (члан 3. став 1. тачка 24) Закона о спорту).
Професионално спортско такмичење јесте спортско такмичење које тај статус има
у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза и у
којем се, у складу са овим законом и спортским правилима надлежног националног гран
ског спортског савеза, такмичи најмање 75% професионалних спортиста, осим ако је правилима надлежног међународног спортског савеза друкчије одређено (члан 3. став 1. тачка 25)
Закона о спорту).
Професионална спортска лига јесте највише национално професионално спортско такмичење (отвореног или затвореног типа) спортских организација, односно спортских екипа
спортских организација, организованих као привредна друштва, које се такмиче једне против других по унапред утврђеном распореду и спортским правилима (члан 3. став 1. тачка
26) Закона о спорту).

44. Која су спортска такмичења од посебног
значаја за јединицу локалне самоуправе?
Према члану 137. став 1. тачка 3) Закона о спорту, у потребе и интересе грађана у области
спорта за чије се задовољавање обезбеђују средства у буџету јединице локалне самоуправе спада и организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе. Дакле, да би неко спортско такмичење могло да се финансира из буџета града
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или општине, оно мора бити од посебног значаја. То су сва она такмичења која доприносе
остваривању развојних циљева у области спорта јединице локалне самоуправе, утврђених
програмом развоја спорта из члана 142. став 4. Закона о спорту.
Када су у питању традиционална спортска такмичења (нпр. Београдски маратон), јединица локалне самоуправе може донети одлуку о сталним спортским такмичењима која су
од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе. Ако је реч о другим спортским такмичењима, надлежни орган јединице локалне самоуправе треба у поступку евалуације
програма да оцени да је програм од посебног значаја да би га финансирао. У образложењу
решења о одобравању програма за такву одлуку би требало дати аргументе.

45. Шта је стручни рад у спорту?
Стручни рад у спорту, у смислу Закона о спорту, посебно обухвата: планирање и спровођење спортских активности деце и омладине, рекреације грађана, тренинга спортиста,
спортског васпитања, обучавања и спортског усавршавања, кинезитерапијског вежбања;
вођење спортиста на такмичењима; контролу психофизичких и функционалних способности учесника у спортским активностима; истраживачко-развојни и научноистраживачки рад у спорту; стручно-саветодавни и стручно-информативни рад; планирање спортских програма и пројеката; документовање спортске стручне литературе, припремање и
уређивање секундарних информационих извора у спорту; креирање, планирање и организовање пропагандних кампања и акција, односа са јавношћу и контаката са средствима јавног информисања у спорту; извештавање са спортских приредаба, писање информативних и аналитичких новинских чланака у области спорта; планирање и спровођење
спортских приредаба; посредовање у спортским трансферима; спортски менаџмент и
организовање спортског пословања; спортско суђење; старање о безбедности, реду и
сигурности на спортским приредбама и у спортским објектима и о спречавању допинга у
спорту; старање о здравственом стању спортиста.
Стручни рад у спорту могу обављати спортски стручњаци који испуњавају услове предвиђене законом и поседују дозволу за рад предвиђену спортским правилима надлежног
националног спортског савеза или правилима надлежног међународног спортског савеза, у
складу са Законом о спорту. Међутим, стручно-васпитни рад са децом могу обављати само
спортски стручњаци који имају одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта или су, поред основне стручне оспособљености, и посебно стручно
оспособљени за стручни рад са децом, у складу са Законом о спорту. Такође, у складу са
чланом 180. став 2. Закона о спорту, спортски стручњаци који обављају стручно-васпитни
рад са децом, а који не испуњавају прописане услове у погледу степена и врсте образовања, односно стручне оспособљености, могу и даље да обављају тај рад ако су до ступања
на снагу Закона о спорту најмање 25 година обављали васпитно-образовни рад, од чега
најмање 15 година у раду са децом, на основу потврде надлежног националног гранског
спортског савеза.
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46. Ко има статус спортског стручњака?
Спортски стручњаци су лица која имају одговарајуће више или високо образовање у области спорта, односно физичке културе или су оспособљена, у складу са Законом о спорту, за
обављање одређених стручних послова у спорту, ако Законом о спорту није друкчије одређено.
Страни спортски стручњаци, односно лица са страним држављанством који имају одговарајуће образовање или стручну оспособљеност у области спорта, у складу са законом
државе чији су држављани, сматрају се спортским стручњаком у смислу Закона о спорту.

47. Који је значај обезбеђења квалитетног стручног рада у спорту?
Предуслов за развој спорта и бављење спортом јесте располагање великим бројем квалитетних стручњака (кадрова) на свим нивоима, од административног и техничког до оних
који раде на нивоима руковођења, обуке и тренинга. Ти кадрови могу бити и волонтерски и
професионални, с тим да професионални кадрови могу бити и подршка волонтерима.
Европска повеља о спорту за све, коју је Комитет министара Савета Европе усвојио још
1976. године, истакла је значај стручног кадра за развој спорта. Према члану 8. у сваком програму спортског развоја биће призната потреба за квалификованим кадром на свим нивоима административног и техничког управљања, лидерства и тренинга.
Потреба за квалификованим стручним особљем посебно је важна када је у питању рад са
децом и младима. Кодекс спортске етике Савета Европе из 1992. године то изричито наглашава.
Све спортске и са спортом повезане организације дужне су да осигурају да сви који су одговорни
за децу и младе буду на одговарајућем нивоу квалификовани да се њима баве, тренирају их или
образују, а посебно да разумеју биолошке и психолошке промене везане за њихово сазревање.
Такође, чланом 4. ст. 7. и 8. Закона о спорту прописано је да ће организације у области спорта и
лица која обављају стручно-васпитни рад са децом у тим организацијама, као и сви чланови
и запослени у организацијама у области спорта, нарочито промовисати једнакост међу децом и активно се супротстављати свим врстама злоупотреба, злостављања, дискриминације
и насиља, а ближе услове о начинима препознавања тих облика злостављања, злоупотребе,
дискриминације и насиља над децом споразумно прописују министар надлежан за спорт и
министар надлежан за унутрашње послове.

48. Шта се подразумева под негативним појавама у спорту?
Под негативним појавама у спорту треба подразумевати допинг, насиље и недолично
понашање, намештање спортских резултата, нелегално спортско клађење и друге негативне
појаве у спорту (све забрањене активности у области спорта, попут дискриминације учесника у систему спорта по било ком основу, тзв. слободне борбе и др.).
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49. Шта је школски спорт?
Школски спорт, у смислу Закона о спорту, обухвата организоване наставне и ваннаставне
спортске активности у области школског физичког васпитања, укључујући и школска спортска такмичења која се спроводе у оквиру школског система у складу са наставним планом и
програмом, утврђеним у складу са законом.
Организовано ваннаставно бављење спортским активностима ученика спроводи се
кроз школске спортске секције, које организују школе. Изузетно, уколико школа нема услова
за организовање самосталне спортске секције, организација спортске секције може се реализовати кроз сарадњу школе са организацијом у области спорта. Битно је да у оба случаја,
за бављење деце спортским активностима не може да се наплаћује новчана накнада.
Организоване наставне и ваннаставне спортске активности деце у оквиру школског
спорта имају приоритет у погледу коришћења школских спортских сала и терена у односу
на активности лица изван школе. Школски спортски објекти могу се, у складу са Законом о
спорту, давати на коришћење другим лицима само када су задовољене потребе наставних и
ваннаставних спортских школских активности, у складу са годишњим програмом рада школе и уз сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе.

50. Шта обухвата физичко васпитање
деце предшколског узраста?
Физичко васпитање деце предшколског узраста обухвата организоване моторне активности у различитим видовима и модалитетима, кроз игру, као и спорт с циљем подстицања
биопсихосоцијалног развоја деце.

51. Шта су спортски објекти?
Спортски објекти су уређене и опремљене површине и објекти намењени обављању
спортских активности. Спортски објекат, поред простора намењеног спортским активностима, може да има и пратећи простор (санитарни, гардеробни, спремишни, гледалишни и др.)
и уграђену опрему (грађевинску и спортску). У сваком случају, спортски објекти морају бити
приступачни особама са инвалидитетом, деци и старијим особама.
Према врсти простора у коме се обављају спортске активности објекти могу бити
затворени спортски објекти и отворени спортски терени. Спортски објекат који у свом
саставу има и затворене и отворене просторе у којима се обављају спортске активности
разврстава се према претежној површини врсте простора (отвореног и затвореног дела
простора). Затворени спортски објекти јесу објекти који представљају физичку, функционалну и техничко-технолошку целину са свим инсталацијама, постројењима и опремом
намењени за обављање одређених спортских активности (хале, базени, балон-сале и
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сл.). Отворени спортски терени јесу посебно уређене површине намењене за обављање
одређених спортских активности (трим-стазе, скијалишта, планинарске стазе и пешачки
путеви, бициклистичке стазе, плаже и сл.). Изузетно, за потребе обављања тренинга и реализације такмичења и јавни пут, река и језеро сматрају се отвореним спортским теренима,
у складу са овим законом.
Спортски објекат може актом Владе добити статус спортског објекта од националног значаја уколико има националну и репрезентативну улогу у развоју спорта и очувању спортских
вредности. Спортским објектима од националног значаја утврђеним актом Владе не може се
мењати намена.

52. Шта су јавни спортски терени?
Јавни спортски терени су врста јавних спортских објеката. У питању су спортски објекти
јавне намене, у складу са законом. Јавни спортски објекти морају бити доступни грађанима под једнаким условима и могу се користити за обављање спортских активности под
условом да су уређени, обележени, опремљени и одржавани у стању које омогућава одговарајући ниво обављања спортских активности и осигурава безбедно коришћење. Ове
услове, као и начин и услове коришћења од стране корисника ближе прописује министар
омладине и спорта, а испуњеност прописаних услова утврђује спортски инспектор јединице
локалне самоуправе.
Пошто су јавни спортски терени врста јавних спортски објеката, онда се они пројектују
и граде у складу са законом, водећи рачуна да могу да се користе за више спортских грана,
за различите нивое употребе од стране грађана, уз максималну временску доступност и уз
претходну сагласност министра омладине и спорта дату на основу прибављеног мишљења
од Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, и сагласност надлежног покрајинског органа када је у питању јавни спортски објекат на територији аутономне покрајине.

53. Шта подразумевају опремања и
одржавања спортских објеката?
Опремање спортског објекта подразумева опрему која се уграђује у спортски објекат и са
њим чини функционалну техничко-технолошку целину.
Одржавање спортског објекта подразумева капитално одржавање у смислу извођења
радова на реконструкцији, доградњи, адаптацији и санацији спортских објеката.
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54. Да ли јединица локалне самоуправе треба да води
рачуна о изградњи спортских објеката приликом
израде просторних и урбанистичких планова и да ли
је допуштена промена намене спортског објекта?
Према Закону о спорту, приликом израде просторних и урбанистичких планова потре
бно је посебно водити рачуна о намени простора за спорт и рекреацију деце, омладине,
лица са посебним потребама и грађана.
Промена намене спортског објекта врши се по поступку прописаном законом који
уређује област планирања и изградње. Промена намене спортског објекта или његовог
дела намењеног обављању спортских активности може се одобрити уколико су испуњени
следећи услови: 1) да је на одговарајући начин у другом спортском објекту који ће бити
изграђен уместо постојећег објекта на територији исте јединице локалне самоуправе и који
је, по правилу, за једну категорију виши од постојећег објекта, у потпуности обезбеђено
адекватно обављање спортских активности за које је био изграђен спортски објекат коме
се мења намена; 2) да више не постоји потреба за конкретним спортским објектом; 3) да
је промена намене у јавном интересу у битно већој мери него што је одржавање намене
објекта. Претходна сагласност о испуњености горе наведених услова прибавља се од Министарства. При томе, све горе наведено односи се и на случајеве потпуног или делимичног
рушења спортског објекта или затварања објекта за коришћење у спортске сврхе (осим ако
су у питању мере реконструкције или одржавања које не трају дуже од годину дана), као и
измене и могућности коришћења спортског објекта на начин да објекат може да користи
знатно мањи број лица него раније.
Такође, допуштена је трајна или привремена промена намене дела пратећег простора
спортског објекта, укључујући и земљиште које припада спортском објекту, под условом да
није у питању гардеробни, санитарни, гледалишни, паркинг и сличан простор, да промене
не угрожавају извођење и праћење спортских активности и да не умањују функционалност
објекта. У овом случају, надлежни орган јединице локалне самоуправе решењем даје сагласност на ову врсту промене намене и ово овлашћење врши као поверени посао. На то
решење надлежног органа јединице локалне самоуправе може се изјавити жалба Мини
старству, у року од 15 дана од дана достављања решења.
Акти и уговори којима се врши промена намене спортског објекта, односно његовог
дела супротно Закону о спорту, ништави су.

55. Како се категоришу спортски објекти?
Спортски објекти у Републици Србији категоришу се према Правилнику о Националној категоризацији спортских објеката. Сви спортски објекти се рангирају у три категорије:
спортски објекти прве категорије, спортски објекти друге категорије и спортски објекти
треће категорије. Рангирање спортских објеката једанпут годишње врши Завод за спорт и
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медицину спорта Републике Србије. Рангирање спортског објекта Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије врши на основу података које доставља власник, односно
корисник спортског објекта, уколико је евидентиран, као и на основу података уписаних у
матичну евиденцију спортских објеката и регистар спортских објеката. Подаци о извршеном
рангирању достављају се Министарству, који те податке објављује на свом сајту у року од 15
дана од дана извршеног рангирања. На извршено рангирање спортских објеката може се
уложити приговор министру надлежном за спорт у року од 15 дана од дана објављивања на
сајту Министарства.

56. Шта обухвата заштита здравља
спортисте и спортског стручњака?
Закон о спорту изричито прописује да је забрањено спортисту изложити спортским
активностима које могу да угрозе или погоршају његово здравствено стање. Посебно је
забрањено децу излагати спортским активностима и физичким вежбањима која могу да угрозе или погоршају њихово здравствено стање или да негативно утичу на психосоцијални и
моторички развој или образовање.
Заштита здравља спортисте добија посебно на значају ако спортиста учествује у спортским такмичењима. У спортском такмичењу може учествовати само спортиста, односно
спортски стручњак коме је у периоду од шест месеци пре одржавања спортског такмичења
утврђена општа здравствена способност за обављање спортских активности. Поред опште
здравствене способности утврђује се и посебна здравствена способност за одређене спортске гране, у периоду од шест месеци пре одржавања спортског такмичења, а за одређене
спортске гране и у краћем периоду, у складу са правилником који споразумно доносе министар здравља и министар омладине и спорта.
Обавеза утврђивања опште здравствене способности постоји за спортисте који се
укључују у организоване спортске активности у организацији у области спорта.
Општу и посебну здравствену способност спортисте и спортског стручњака утврђује,
у складу са Законом о спорту, надлежна здравствена служба, односно завод надлежан за
спорт и медицину спорта који је дужан да о томе обавести надлежну здравствену установу.
Трошкове утврђивања здравствене способности спортиста, односно спортских стручњака
сноси спортска организација или друга организација у области спорта, спортиста или спортски
стручњак, с тим да су трошкови утврђивања здравствене способности за малолетне спорти
сте узраста од шест до 14 година обухваћени обавезним здравственим осигурањем у складу
са законом, када се здравствена способност утврђује у здравственој установи из плана мреже
здравствених установа или у заводу надлежном за спорт и медицину спорта.
Унапређење заштите здравља спортиста је посебна потреба и интерес грађана у области
спорта у јединици локалне самоуправе из члана 137. став 1. тачка 9) Закона о спорту, док су
здравствени прегледи спортских стручњака обухваћени потребом и интересима грађана у
области спорта из члана 137. став 1. тачка 14) Закона о спорту (унапређење стручног рада
учесника у систему спорта).
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57. Шта обухвата антидопинг образовање?
Антидопинг образовање обухвата сваки вид едукације спортиста, посебно младих, у
погледу права и обавеза из Закона о спречавању допинга у спорту.
Према члану 10. став 1. тачка 7) и члану 10. став 3. Закона о спречавању допинга у спорту,
спортске организације, спортска друштва, спортски савези и стручна удружења у спорту у
обавези су да спортским правилима и у сарадњи са Антидопинг агенцијом Републике Србије
обезбеде да се чланови савеза, а посебно спортски стручњаци и регистровани спортисти
свих узрасних категорија непрекидно, а најмање једанпут годишње, обавештавају и едукују
о важећим прописима који се односе на допинг у спорту и о по здравље штетним последицама употребе допинг средстава.

58. Која је правна обавезност аутономних спортских правила?
Појам „спортска правила“ врховни је појам за све норме утврђене од стране спортских
савеза. Реч је, у ствари, о општим актима (статути, правилници, одлуке) којима надлежни
савези у области спорта (међународни и национални) на општи начин уређују одређена питања обављања спортских активности и спортских делатности.
Закон о спорту је, с једне стране, прописао да организације у области спорта остварују
своје циљеве и обављају спортске активности и делатности не само у складу са законом
него и у складу са спортским правилима, а с друге стране, дао је овлашћење надлежним
спортским националним савезима у гранама и областима спорта да аутономно регулишу
остваривање спортских активности и спортских делатности (унутрашње односе у спорту),
наравно у складу са законом.
По природи ствари између спортских правила постоји ранг: правила националних
гранских савеза морају бити у складу са правилима националних територијалних савеза
(Олимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије), правила покрајинског, градског и
општинског гранског савеза морају бити у сагласности са правилима националног гранског
савеза коме припада итд. Према изричитој одредби Закона о спорту, спортска правила се
непосредно примењују на сва лица (правна и физичка) која су, непосредно или посредно,
обухваћена надлежностима националног спортског савеза. При томе, национални спортски
савез обавезан је да усаглашава своја спортска правила са спортским правилима надлежног
међународног спортског савеза чији је члан.
У случају несагласности одредаба општег акта спортске организације са одредбама
спортских правила надлежног националног гранског савеза, непосредно се примењују одредбе спортских правила.
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59. Каква је веза категорисаних спортиста и јединица
локалне самоуправе и каква је веза националних
категоризација и јединица локалне самоуправе?
Закон о спорту издваја подршку категорисаним спортистима у оквиру три потребе и интереса грађана у области спорта за чије задовољење се обезбеђују средства у буџету јединице локалне самоуправе:
• обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима (члан 137. став 1.
тачка 4) Закона о спорту);
• стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста (члан 137. став 1. тачка 10) Закона о спорту);
• подстицање запошљавања врхунских спортиста (члан 137. став 1. тачка 14) Закона о
спорту).
Спортисти из све три наведене групе су категорисани спортисти, односно да би спортиста уопште био обухваћен неком од наведених група, он претходно мора бити категорисан у складу са Законом о спорту. Категорисани спортиста је најшири појам који обухвата
више поткатегорија, као што су: перспективни (талентовани) спортиста, врхунски спортиста и др. У оквиру сваке од тих поткатегорија, спортиста може да има и одређени ранг,
односно статус.
Националну категоризацију спортова, националних гранских спортских савеза, спорти
ста, спортских стручњака и спортских објеката и поступак рангирања, односно категорисања спортиста, спортских стручњака и спортских објеката прописује министар надлежан
за спорт. Националне категоризације спортова, надлежних националних гранских спортских
савеза, спортиста и спортских стручњака утврђују се за период од две године, а национална категоризација спортских објеката за период од пет година. На основу категоризације
једанпут годишње рангирање, односно категорисање врше: 1) Олимпијски комитет Србије –
за олимпијске спортисте и спортске стручњаке; 2) Спортски савез Србије – за неолимпијске
спортисте и спортске стручњаке; 3) Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије
– за спортске објекте; 4) Параолимпијски комитет Србије – за параолимпијске спортисте и
спортске стручњаке. Јединица локалне самоуправе може да утврди категоризацију организација у области спорта са своје територије, водећи рачуна о националним категоризацијама
спортова и националних гранских спортских савеза и специфичним потребама и интересима јединице локалне самоуправе.
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60. Зашто је подстицање и стварање услова за бављење спортом
особа са инвалидитетом приоритетна потреба грађана
у области спорта у јединицама локалне самоуправе?
Према Европској повељи о спорту за све: особе са инвалидитетом (Препорука Савета
Европе бр. (86)18), појам особе са инвалидитетом обухвата не само оне који пате од физичких
и чулних оштећења и менталних хендикепа, већ и (оне) који пате од органских и психосоматских поремећаја.
Спорт има важну улогу у доприносу за прилагођавање и рехабилитацију физичког и менталног здравља особа са инвалидитетом. Промоција и развој спорта за све особе са инвалидитетом јесте важно средство побољшања квалитета њиховог живота и доприноси њиховој
рехабилитацији и интеграцији у друштву.
Спорт може бити средство друштвене интеграције за особе са недостацима, стварајући
простор за позитивно друштвено деловање, смањење изолованости и разбијање предрасуда. Такође, спортски програми за особе са недостацима представљају ефикасан метод рехабилитације. Овакви програми имају изражено терапеутско дејство, побољшавају моторику и
покретљивост, самосталност и самопоуздање.
Према Завршној декларацији Европске конференције о спорту и локалним властима:
Спорт за све – улога и одговорности локалних власти, одржане 1996. године у Мађарској, локалне власти треба да имају следеће циљеве када је у питању спорт особа са инвалидитетом:
• промоција и развој спорта за све особе са инвалидитетом;
• особама са инвалидитетом треба обезбедити лак приступ јавним спортским капацитетима, а нарочито треба одвојити јавна средства како би се спортски капацитети
прилагодили њиховим потребама, при чему у активности треба укључити и архитекте и менаџере;
• локалне власти треба да подстакну и тесно сарађују са спортским организацијама
како би развиле одговарајуће активности на свим нивоима спорта особа са инвалидитетом, а посебно да обезбеде да су спортисти рекреативци адекватно збринути;
• треба размотрити начине на које се особе са инвалидитетом могу интегрисати у традиционалне спортске клубове и организације;
• све треба учинити како би се увео спорт у образовање, рехабилитацију и превентивни третман особа са инвалидитетом, као и њихово укључивање у оне активности које
су намењене спортистима без инвалидитета;
• треба развити политику кроз коју ће општој јавности бити презентоване информације о спорту за особе са инвалидитетом;
• треба обучити специјализовано особље које ће бити одговорно за организацију спортова и њихово прилагођавање различитим категоријама особа са инвалидитетом.
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61. Зашто је подстицање и стварање услова за бављење
спортом приоритетна потреба грађана у области
спорта у јединицама локалне самоуправе?
Европска урбана повеља, усвојена од стране Сталне конференције локалних и регионалних власти Европе 1992. године, утврдила је да су локалне власти одговорне, било директно
било оспособљавањем других, за побољшање приступа спорту и спортским капацитетима свих људи, без обзира на њихово социјално порекло, економски статус и приходе, узраст, пол или етичку припадност. Оне то принципијелно могу да постигну, између осталог,
креирањем посебне позитивне политике и руковођењем програмима помоћи социјално
угроженим, маргиналним групама и етничким мањинама за учествовање у спорту. Став да
спорт не сме да буде ексклузивно право заштићених категорија људи већ доступан општој
јавности у склопу концепта спорта за све, потенциран је и у Резолуцији Конгреса локалних и
регионалних власти Европе бр. 27(1996)1: Спорт и локалне власти.
Лисабонска конвенција 1998, Бела књига о спорту 2004, Препорука Светске здравствене
организације о исхрани и физичкој активности 2007. године биле су полазиште за политичку
одлуку ЕУ, децембра 2010. да до 2020. године покрене нових 100.000.000 Европљана на редовну физичку активност. Редовна физичка активност је основ за очување и унапређење здравља,
а спорт за све препознају као основно средство у реализацији тих циљева. Јавно-здравствене
активности у циљу промоције здравих стилова живота и пружање могућности свим грађанима да се баве спортским активностима, један је од приоритетних задатака сваке државе.
Спорт за све као покрет цивилног друштва пружа могућност бављења спортом читавој
популацији грађана и спроводи препоруке да се спортске активности реализују током целе
године, и то најмање два пута недељно. Спорт за све је средство у стварању јаке и радно
способне нације (смањењем трошкова лечења, продужетком радног века, стварањем бољег
и задовољнијег радника и грађанина итд.).
Рекреативно бављење спортом, оно којим се баве статистике и оно које говори у прилог
развијености свести једног друштва или пак оно које је у складу са стандардима и препорукама ЕУ јесте оно рекреативно бављење спортом које се реализује: редовно (минимум
једном недељно), по квалитетним програмима, под вођством стручних лица, на адекватним
спортским објектима и уз адекватну лекарску контролу.
Стање једне нације у погледу спорта огледа се у томе колико та земља брине о сваком
грађанину и стварању услова да се сви баве спортом.

62. Зашто је подстицање и стварање услова да се што више
жена бави спортом приоритетна потреба грађана у
области спорта у јединицама локалне самоуправе?
Спорт, као саставни део друштва, није поштеђен неоправдане дискриминације жена,
ма колико се изговори тражили у одређеним специфичним карактеристикама појединих
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спортских дисциплина. Чак и ако се одређена „повлашћеност” мушкараца може разумети у
погледу самог одвијања појединих спортских активности (физичког вежбања и такмичења),
дискриминација жена у погледу учешћа у одлучивању у управним органима организација у
области спорта нема никакво оправдање.
Према Резолуцији бр. 3/81 – О већем учешћу жена у спорту, која је усвојена на Трећој
конференцији европских министара надлежних за спорт, одржаној у Палма де Мајорки, од
8. до 10. априла 1981. године, све државе чланица Савета Европе треба да предузму све потребне мере активне политике са циљем да подрже веће укључивање жена у спорт, посебно
помоћу: охрабривања јавних власти (свих нивоа), спортских организација и других заинтересованих страна да препознају и прихвате појединачну одговорност у стварању радикалних
промена у ставу према учешћу жена у спорту; промовисања веће употребе од стране жена
свих могућности које су им на располагању за укључење у спорт; омогућавања доступности
и додатним спортским ресурсима, или где то није могуће давањем приоритета у коришћењу
постојећих ресурса, са циљем да се унапреде објекти намењени за оне спортове у којима
жене посебно желе да учествују; разматрања улоге жена у прoмоцији и спортској администрацији као јавним услугама, на националном, регионалном и локалном нивоу, укључујући
и презентовање активне политике ангажовања жена на пословима који носе одговорност;
подршком постојања у јавним спортским објектима просторија за чување деце; подршком
организацији програма у оним објектима који омогућавају читавим породицама да заједно
упражњавају спортске активности; разматрањем могућих мера да се елиминише сексизам у
спорту и физичком образовању, у школама, али и ван њих.
Женама спортистима бавила се и Препорука бр. (99) 9 – О улози спорта у продубљивању
социјалне кохезије, коју је Савет министара Савета Европе усвојио 22. априла 1999. године.
У Препоруци је предложено владама држава чланица да по питању жена: предузму мере
да се охрабре да одвоје време за спортске активности и да се супротставе предрасудама
да је спорт мушка област; обезбеде да могућности за свакодневни рекреативни спорт буду
доступне свим женама; обезбеде посебне мере за оне које имају посебне потребе које могу
изнићи из њиховог друштвеног миљеа, мањка спортских објеката или чињенице да нису
запослене и не примају плату за свој рад.

63. Зашто је подстицање и стварање услова да се што више
деце бави спортом приоритетна потреба грађана у
области спорта у јединицама локалне самоуправе?
Улога физичких активности у образовању деце, стицању моторичких способности, стицању друштвених способности и очувању здравља изузетно је битна. При томе, добробит
детета, без обзира на узраст, увек мора бити најважнији циљ. Практично организовање
спортских активности је општеприхваћено као сврсисходно за децу и омладину и има позитиван утицај на њихов физички, ментални, психолошки и друштвени развој. Генерално,
спорт се сматра нарочито погодном активношћу за физичку и менталну добробит деце и
суштински је битан за превенцију здравствених проблема. Поред тога, пријатан амбијент
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за учење помаже ученицима у постизању бољих резултата у школи, повећава способност
усвајања знања, што позитивно утиче на процес учења. Часови физичког васпитања могу
имати кључну улогу у стварању правог амбијента за учење, не само за стицање спортских
знања већ, такође, основних друштвених вредности и вештина. У сваком случају, образовна
вредност спорта не зависи само од реализованог садржаја, већ и од начина реализације
(начина на који се то изводи).

64. Зашто је важно да јединица локалне самоуправе има
активан однос у спречавању негативних појава у спорту?
Спорт, несумњиво, има огромну улогу у едукацији младих и других људи, посебно у развоју међусобног поштовања, толеранције, фер-плеја и борбе против дискриминације. Међутим, појаве које прате савремени спорт, попут хулиганизма, насиља, расизма, ксенофобије,
антисемитизма, представљају озбиљну претњу спорту и његовим етичким вредностима.
Расизам и ксенофобија погађају све спортове и манифестују се на свим нивоима бављења
спортом. Своје корене можу да имају у стварним или умишљеним разлозима, као што су
боја, религија, националност или етничко порекло. Када се испоље, најчешће доводе до
малтретирања спортиста, тимова, судија, гледалаца. Одговорност за спречавање расизма и
ксенофобије у спорту имају како органи јавних власти (законодавна власт, судови, полиција,
органи владе надлежни за спорт, локална управа), тако и невладине спортске организације
(професионална и аматерска национална спортска удружења, клубови, локалне спортске
асоцијације, навијачи, спортисти итд.).
Јединица локалне самоуправе треба да подржи спортске савезе и спортске клубове у
обезбеђењу повећања свести и реализацији образовних и информативних програма везаних за борбу против негативних појава у спорту. Један од основних услова да те организације добију новчану помоћ из јавних средстава треба да буде њихово јавно опредељење у
борби против негативних појава у спорту.

65. Шта је основни циљ унапређења школског спорта?
Према Резолуцији бр. (70)7 Комитета министара Савета Европе: О медицинским аспектима спорта, усвојеној 7. марта 1970. године, сваки школски програм треба да садржи и физичко васпитање. Оно треба да буде предвиђено два или три пута седмично, уз најмање три
школска часа недељно, с тим да, где је то могуће, у основним и средњим школама треба
предвидети један час физичког образовања дневно. Нарочито је значајно да се обезбеди да
физички или ментално хендикепирани ученици, као и осетљива деца практикују физичко
васпитање у највећој могућој мери.
Када су у питању ваншколски такмичарски спортови, тежиште треба да буде на физичком и менталном здрављу ученика, укључујући развој његовог карактера, а не на његовом
учинку или интересу спортског клуба. У циљу избегавања могућих негативних последица
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прекомерног тренирања, пожељно је да директори школа буду упознати са учешћем ученика на ваншколским спортским такмичењима.
Код млађих узраста треба избећи сувише интензивно и напорно тренирање, све док се
не оконча процес формирања костију. Посебно треба искључити такмичарске спортове који
узрокују преоптерећивање респираторних, кардиоваскуларних и неуромускуларних система, код девојчица до доба од 11 до 13 година, а код дечака до доба од 12 до 14 година.
Кад год је то могуће, за врло младе узрасте препоручљиво је имати посебно обучене инструкторе за школски спорт као и посебно обучене тренере за такмичарски ваншколски спорт.
Курсеви за тренере и инструкторе треба да садрже одговарајуће медицинске информације.
Школски спорт представља незаобилазну карику у промоцији активног начина живота,
развоју спорта и врхунског спортског резултата.

66. Како Европска урбана повеља одређује улогу
локалних заједница у области спорта?
Улога локалних заједница, односно локалних власти у области спорта дефинисана је у
одељку 4.8 Европске урбане повеље, усвојене 18. марта 1992. године од стране Сталне конференције локалних и регионалних власти Европе и бројним препорукама (декларацијама,
резолуцијама) Конгреса (Сталне конференције) локалних и регионалних власти Европе, односно закључцима семинара које је Конгрес организовао у односу на поједина питања. Из
тих докумената произилази да је спорт у локалним заједницама од суштинске важности јер:
• локална заједница има витални значај у промоцији спорта, као важне јавне службе
заједнице;
• спорт има веома важну улогу у ублажавању лоших животних услова;
• спорт је од огромне важности као превентивни чувар здравља људи;
• свако треба да има могућност да се бави спортом независно од своје старости, дохотка и друге статусне карактеристике;
• спорт је средство интеракције међу појединцима и заједницама, зближава људе и
спречава њихово друштвено отуђење;
• спорт је школа демократских идеја друштвене партиципације и интеграције;
• спорт је тесно повезан са областима као што су: образовање, здравство, социјална
заштита, градско и национално планирање, конзервација, уметност и одмор;
• спорт је интегрални део друштва који има значајне позитивне економске ефекте и
садржи економске стимулансе локалном економском развоју;
• спорт чини интегрални део локалних културних активности;
• локалне и регионалне власти имају важну улогу у побољшању животног стандарда
људи, економског прогреса и културног развоја заједнице.
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67. На којим принципима се заснива улога
локалне заједнице у области спорта?
Своју улогу у развоју спорта на својој територији, локална заједница треба да заснива,
према документима Савета Европе, на следећим принципима:
• локална заједница треба да даје приоритет промоцији спорта за све и спортским
активностима неорганизованих групација становништва;
• сви становници урбаних средина имају право да учествују у спорту и рекреацији;
• спортски капацитети треба да буду безбедни и добро испланирани;
• спортски објекти треба да буду доступни свима, а накнаде за коришћење тих објеката
треба да буду примерене;
• сви урбани становници имају право да развијају сопствене способности кроз спортске активности које одговарају њиховим индивидуалним могућностима;
• финансирање спорта, као јавне службе, у највећој мери је одговорност локалних
власти (скупштина), које у томе треба да помогну држави;
• корисници треба, у принципу, да учествују у плаћању трошкова за коришћење спортских капацитета;
• треба помоћи и поспешити учешће становника и добровољних организација у области спорта и стварање координативних структура;
• спорт треба да буде укључен у сва планирања на локалном (као и регионалном и националном) нивоу, као што су: образовање, здравство, социјалне службе, уметност;
• ефикасна спортска политика може да буде одређена и спровођена само кроз сарадњу јавног и приватног сектора, који су директно или индиректно укључени у
спорт, добровољно или обавезно;
• локалне (и регионалне) власти треба да остварују трајну и ефикасну сарадњу између
јавних и добровољних организација у области спорта.

68. Како се постиже остваривање улоге локалних
заједница у области спорта?
Остваривање улоге локалне заједнице у развоју спорта принципијелно се постиже:
• обезбеђивањем спортских објеката: стварањем мреже спортских капацитета широм
градске територије или урбаних насеља тако: да задовољавају садашње и будуће потребе; да задовољавају хигијенске захтеве; да се уклапају у садашња урбана насеља
и она која ће се тек развијати и да се при томе води рачуна о саобраћајним везама и
сличним условима; обезбеђивањем комплементарности јавних спортских капацитета са капацитетима добровољних спортских удружења или комерцијалних организација; планирањем у новим урбаним срединама или обезбеђивањем у постојећим отвореним просторима, зелених површина са дрвећем, игралишта, водених површина
и стаза за бицикле у циљу стимулације рекреативних активности;
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унапређивањем учешћа у спортским активностима групација са ниски примањима
кроз субвенције;
сарадњом са комерцијалним и добровољним секторима у циљу поспешивања мешовите јавне и приватне помоћи спорту;
охрабривањем и подржавањем већег учешћа у спортским активностима старијих
особа, жена, младих, хендикепираних, и то стављањем акцента на физичке активности, а не на техничке и такмичарске елементе спорта;
едукацијом и рекламирањем спорта и осталих физичких активности и истицањем
њиховог позитивног деловање на здравље;
обезбеђивањем да физичко васпитање буде део свих наставних програма са подстицањем физичког и менталног здравља ученика и физичке активности, а не техничког
и такмичарског елемента;
максималним коришћењем постојећих спортских капацитета;
улагањем у људске ресурсе (спортски стручњаци, спортски лидери, спортски аниматори и др.);
обезбеђивањем одговарајућег физичког васпитања у оквиру часова спорта у школама;
обезбеђивањем адекватног спортско-здравственог образовања, укључујући и антидопинг образовање;
истраживањима и адекватним увидом у стање на терену;
отклањањем физичких, социјалних, економских и физичких ограничења која спречавају урбане становнике да учествују у спорту;
подршком спортиста који су достигли ниво професионалности у спорту, у побољшању
перформанси и постизању савршенства, путем обезбеђења и адекватног опремања, у
сарадњи са надлежним спортским савезима, основних спортских капацитета који могу
да се користе за такмичења и тренинг професионалних спортиста, као и реализацију
структуралних програма тренинга и такмичења и ангажовања добрих тренера;
умањењем финансијске неравноправности у потребама која постоји између врхун
ског спорта и спорта за све.

69. Који су европски стандарди за финансирање
спортских програма из буџета локалне заједнице?
Са становишта европских стандарда финансирање би требало, начелно, да се врши на
основу следећих начела:
• финансијска помоћ може (сме) да уследи само онда када постоје знатни интереси
који се без финансијске потпоре локалне заједнице не могу у довољној мери задовољити (одређени спортски програм уопште не може да започне или да се оконча
без средстава из буџета) и ако надлежни орган процени да је помоћ потребна и према основу и према висини (принцип супсидијаритета);
• да би надлежни орган могао да процени да ли је одређена активност од интереса
за локалну заједницу и да ли је помоћ заиста потребна, нужно је доношење акта
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(правилника) којим се конкретизују општа начела, критеријуми за одобрење и
поједина подручја помоћи;
одлучивање о одобравању помоћи, нарочито када има више захтева (код јавних
конкурса то је редовно случај) врши се у пет корака: утврђивање постојећег стања;
проучавање различитих опција (алтернативних предлога); вредновање опција; одлучивање о најпримеренијој опцији. Након доношења одлуке и давања помоћи,
надлежни орган локалне заједнице треба стално да прати спровођење програма и
да након реализације програма, на основу повратних информација, изврши анализу
учинка, односно постигнутих резултата;
непостојање правног захтева за финансијску помоћ; околност да је законом предвиђено шта су потребе грађана које се задовољавају на локалном нивоу и да општина има, на пример, правилник о финансирању спорта, не значи да постоји и правна
обавеза општине да финансира рад спортских удружења и других организација у
области спорта са своје територије;
суфинансирање;
детаљан и образложен програм, са одговарајућом пропратном документацијом;
сматра се корисним постојање формулара на којима се подносе захтеви, односно
предлози програма;
помоћ се начелно може пружити само појединцима и правним лицима (организацијама) која послују на непрофитној основи (аматерски спорт), а изузетно и организацијама из области професионалног спорта (пре свега неновчане природе – општина може, на пример, да обезбеди субвенције за коришћење од стране грађана спортских капацитета комерцијалног клуба који су стратешки лоцирани);
приоритет имају програми који су структурне и развојне природе; активности и мере
морају, по правилу, бити у границама ширег (вишегодишњег) плана развоја спорта у
локалној заједници (планирање као процес);
помоћ треба да добију само оне организације са унутрашњом демократском структуром које су дуготрајним радом и сопственим активностима показале значајне резултате и које своју имовину користе само за остваривање општедруштвено корисних спортских циљева;
не сме да постоји никаква основана сумња у могућност реализовања програма (испуњеност просторних, кадровских, организационих и других услова);
завршени програм, односно активности могу да се финансирају само ако је реч о
трошковима које носилац програма, односно активности не може да намири и које
није могао да предвиди;
пре одобравања средстава мора се утврдити да ли се дотични програм финансира или ће
се финансирати из других јавних средстава, како на државном тако и на другим нивоима;
зајам за финансирање одређеног програма може се дати само ако је осигурано његово враћање;
програми се финансирају у таквим износима и под таквим условима који обезбеђују,
односно који су подобни да уз најмањи утрошак средстава из буџета постигну намеравани резултат;
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од примаоца средстава, односно од носиоца програма може се захтевати да за реализацију програма обезбеди део личних средстава и средстава од давања других лица,
уколико из реализације програма за њих настају очигледне израчунљиве користи;
од примаоца средстава се може тражити одређена противуслуга као, на пример,
бесплатни термини, бесплатне улазнице, бесплатни курсеви и сл.;
средства се обезбеђују или као неповратна средства или као отплата ануитета, камата
или кредитних трошкова за узети кредит или као зајмови; бесповратна помоћ може да
уследи само ако није могуће финансирање путем отплата кредита или давањем зајма;
давање средстава може се уговором учинити зависним од гарантовања (обезбеђења) овлашћеним лицима даваоца средстава неометаног увида стања на лицу
места и провере реализовања пројекта, као и достављање одговарајућих извештаја
и доказа у утврђеним роковима;
помоћ која се састоји у већим сумама даје се, по правилу, у ратама;
уговором треба обезбедити обавезу враћања, са припадајућом каматом, ненаменски
утрошених средстава.

70. Који су европски стандарди у погледу обавеза примаоца
средстава из буџета локалне заједнице?
Према европским стандардима за одобравање средстава из буџета невладиним организацијама, прималац средстава обавезан је да:
• средства употреби искључиво за одобрене сврхе и са одговарајућом пажњом;
• приступи реализовању програма сходно утврђеном плану и оконча га у предвиђеном року и под утврђеним условима;
• даваоца средстава обавести без одлагања о свим околностима које угрожавају или
онемогућавају реализовање програма или захтевају измену утврђених циљева програма и уговорених обавеза;
• даваоца средстава обавести о реализовању програма у утврђеним роковима;
• даваоцу средстава у уговором утврђеним роковима, а у сваком случају на крају реализације програма, достави оригинал документацију о утрошку средстава, која ће му
бити враћена након провере;
• води све потребне евиденције које омогућавају даваоцу спровођење контроле и да
их, заједно са документацијом о утрошку средстава и реализацији програма, чува до
истека 10 година од добијања средстава (реализације програма);
• омогући даваоцу средстава, односно надлежним лицима увид у целокупну документацију и сва места везана за реализацију одобреног програма, и у поступку контроле
пружи му сва потребна обавештења;
• омогући даваоцу (да му сагласност) увид у податке које воде трећа лица, а у вези су
са коришћењем одобрених јавних средстава и реализацијом програма.
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71. Зашто је изградња, одржавање и опремање спортских
објеката приоритетна потреба грађана у области спорта?
Ниво бављења спортом у сваком друштву умногоме зависи од броја, разноврсности и
доступности потребних спортских објеката. Због тога, њихово опште планирање јесте надлежност јавних власти, при чему су одговорни дужни да воде рачуна о националним, регионалним и локалним потребама и да спроводе мере чији је циљ обезбеђивање доброг
управљања спортским капацитетима и њихово безбедно и потпуно коришћење. Разуме се,
спектар свеукупних спортских капацитета који ће постојати у једној држави зависиће не
само од јавних власти (јавни капацитети) него и од приватних, пословних и других капацитета који постоје (члан 4. став 3. Европске спортске повеље).
Према Завршној декларација Европске конференције о спорту и локалним властима:
Спорт за све – улога и одговорности локалних власти, која је одржана од 1. до 3. фебруара 1996. године у Мађарској (Годоло), изградња локалних спортских капацитета требало би
да се базира на садашњим и будућим потребама за различитим спортским активностима,
узимајући у обзир становништво и друштвено-економске трендове. Капацитети треба да
буду лако доступни корисницима свих узраста, по повољним ценама, без обзира на њихово
здравствено стање. Локална власт треба да тежи томе да спортски капацитети могу да се
користе и за школски и за аматерски спорт, и кад је год могуће комбинује коришћење капацитета и за спортске и за културне садржаје, с тим да се не угрозе интереси спорта. Спортски
капацитети треба да буду прилагођени потребама посебних група, као што су веома млади,
адолесценти, матуранти, усамљени старији људи као и хендикепирани.

72. Да ли јединица локалне самоуправе треба да целу своју
територију покрије одговарајућим спортским објектима?
Према тачки 7. Европске декларације о правима грађана у градовима, која је саставни
(уводни) део Европске урбане повеље, општина и град морају да развијају широку понуду
објеката и инсталација за спорт (укључујући и рекреацију). Та дужност се принципијелно
реализује: стварањем мреже спортских капацитета широм градске територије или урбаних
насеља (појам град обухвата и појам наше општине); обезбеђивањем огранака такве мреже у близини домова, уграђивањем малих спортских капацитета у живот заједнице тако да
становници могу са њима да се идентификују; охрабривањем свести о својини, што утиче
на смањивање вандализма и делинквенције; обезбеђивањем комплементарности јавних
спортских капацитета са капацитетима спортских организација, кроз политику планирања;
обезбеђивањем да планирани капацитети задовољавају садашње и будуће потребе грађана, да се уклапају у садашње и будуће потребе грађана, да се уклапају у садашња урбана
насеља и она која ће се тек развијати, а да се при томе води рачуна о степену партиципације, саобраћајним везама и сл.; обезбеђивањем капацитета за бављење и традиционалним
и модерним спортовима; планирањем и новим урбаним срединама или обезбеђивањем у
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постојећим, отворених простора, зелених површина са дрвећем, игралишта, водених површина и стаза за бицикле, у циљу стимулације рекреативних активности. Спортски капацитети
треба да буду безбедни и добро испланирани, тако да су усклађени и стопљени са околином
и изгледом града. Њихов изглед и материјал од кога су саграђени треба да буду изабрани
тако да буду привлачни свим секторима заједнице, омогућавајући им да их користе безбедно и здраво. Осим тога, стил грађевине и пројекат треба да задовоље потребе менаџера
и корисника, а главни спортски капацитети (нпр. фудбалски стадиони) треба да буду пројектовани тако да гледаоцима гарантују безбедност, минимизирају могућност насиља и делинквенције. У планирању главних спортских догађаја треба предвидети и коришћење капацитета по завршетку догађаја, као што је трансформација спортских капацитета у стамбене.
Европска урбана повеља, иначе, под спортским капацитетима подразумева: изграђене
спортске центре, базене и дворане за клизање; вештачке или природне зелене терене, тениска игралишта и атлетске стазе; постојеће природне ресурсе, као што су отворене површине, зелене површине засађене дрвећем, реке, канали, језера, баште и сл.

73. Да ли се на исти начин задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта и у граду и у градској општини?
Према члану 138. став 3. Закона о спорту, градови у којима су образоване градске општине уређују и обезбеђују задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у тим
градским општинама сходном применом одредаба овог закона које се односе на потребе
и интересе грађана у јединицама локалне самоуправе. Дакле, на граду је као јединици локалне самоуправе да својим актом уреди начин задовољавања потреба и интереса грађана
у области спорта у градским општинама, али да при томе све оно што важи за град сходно
примени и на градске општине.

74. Да ли постоје посебне дужности и обавезе у
вези са заштитом података о личности и
приватности учесника у систему спорта?
Приликом вођења евиденција и других збирки података и приликом издавања или подношења докумената од стране учесника у систему спорта у складу са Законом о спорту,
остварује се заштита података о личности и приватности у складу са одредбама Закона о
спорту и закона којим се уређује заштита података о личности.
У документе, чије је издавање или друго поступање са њима предвиђено одредбама
Закона о спорту, уносе се следећи подаци о личности, у зависности од врсте и намене документа: име, име родитеља и презиме; датум и место рођења; стручни/академски назив;
спортско звање; назив и ниво дозволе за рад; датум положеног стручног/завршног испита и
постигнут успех на испиту, односно укупна просечна оцена; фотографија; оцена здравствене
способности за бављење спортским активностима и стручним радом у спорту; спортски ранг
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према одговарајућој националној категоризацији; узрасна спортска категорија; функција која
се обавља у организацији у области спорта; подаци за контакт; јединствени матични број заступника организације у области спорта; број исправе (личне карте или путне исправе) која
служи за идентификацију лица; датум издавања и рок важности документа; потпис.
За потребе научноистраживачког рада и приликом израде спортско-политичких и статистичких анализа, лични подаци учесника у систему спорта користе се и објављују на начин
којим се обезбеђује заштита идентитета учесника у систему спорта, у складу са законом.

75. Чиме су уређена права, обавезе и одговорности
спортиста према Закону о спорту?
Права, обавезе и одговорности спортиста аматера уређују се законом, спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза и општим актима спортске организације, а права, обавезе и одговорности спортиста такмичара аматера, којима се обезбеђује
новчана накнада за бављење спортом, и уговором између спортисте и спортске организације (уговор о стипендирању малолетног спортисте за спортско усавршавање и уговор о
бављењу спортом). Права, обавезе и одговорности професионалних спортиста уређују се
законом, спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза, колективним уговором или правилником о раду и уговором о раду између спортисте и спортске
организације. Законом о спорту су утврђена основна питања која се уређују тим уговорима.
Посебно је прописано да малолетни спортиста при закључењу и извршењу уговора о раду
са спортском организацијом ужива посебну заштиту прописану законом којим се уређују
услови за заснивање радног односа и рад лица млађих од 18 година. У сваком случају, спортиста и спортска организација могу закључити само један уговор, у складу са Законом о
спорту, за бављење спортисте спортским активностима у спортској организацији.

76. Како Закон о спорту уређује питање трансфера и
уступања међу клубовима како на националном,
тако и на међународном нивоу?
Имајући у виду да су, с једне стране, трансфери спортиста међу најзначајнијим изворима
прихода домаћих спортских клубова, а да су, с друге стране, приметне бројне злоупотребе
и неправилности у процесу уговарања и реализације трансфера, Закон о спорту први пут
регулише уговоре о трансферу спортиста и уговоре о уступању спортиста. Уговор о трансферу је, у складу са законом, писани и оверени уговор између спортске организације са
којом спортиста има пуноважно закључен уговор, у складу са Законом о спорту, и спортске
организације у коју спортиста прелази, на основу кога се спортска организација са којом
спортиста има пуноважно закључен уговор саглашава да уз одређену накнаду превремено
споразумно раскине уговор са спортистом како би прешао у спортску организацију са којом
се закључује уговор о трансферу. Насупрот томе, уговор о уступању је, у складу са законом,
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писани и оверени уговор између спортске организације са којом спортиста има пуноважно
закључен уговор, у складу са Законом о спорту, и спортске организације у коју спортиста
привремено прелази на основу кога се спортска организација са којом спортиста има пуноважно закључен уговор саглашава да спортиста привремено пређе у спортску организацију
са којом се закључује уговор о уступању. Ови уговори се могу, у складу са законом, пуноважно закључити само уз писану и оверену сагласност спортисте.
Како је један од највећих проблема, не само домаћег спорта него и у светским оквирима,
неконтролисани одлив младих спортиста у иностранство или из „малих” средина у велике
градове, уз невођење рачуна о укупном развоју малолетних лица, Законом о спорту је предвиђено да међународни трансфер, односно прелазак малолетног спортисте у страну спортску организацију није дозвољен, осим у посебним случајевима утврђеним спортским правилима надлежног међународног спортског савеза. Национални трансфер, односно прелазак
малолетног спортисте у домаћу спортску организацију изван места пребивалишта, односно
боравишта малолетног спортисте такође није дозвољен, осим ако је прелазак одобрен од
стране надлежног националног гранског спортског савеза у складу са критеријумима и у
поступку утврђеним спортским правилима. Наведени критеријуми морају бити у складу са
Законом о спорту и спортским правилима надлежног међународног спортског савеза за одговарајућу грану спорта, с тим да се њима не може ограничавати право малолетног спортисте на прелазак у другу спортску организацију који није повезан са бављењем спортским
активностима (образовање, повезаност са породицом и др.). Имајући у виду значај ограничења које се уводи, Законом о спорту је прописано да Министарство омладине и спорта
даје сагласност на спортска правила којима се уређује прелазак малолетног спортисте у другу спортску организацију. Надлежни национални грански спортски савез води евиденцију
трансфера, односно прелазака малолетних спортиста и обавештава Министарство у року од
15 дана од дана сваког обављеног трансфера, односно регистрованог преласка малолетног
спортисте. Коначно, како би се спречиле негативне појаве при трансферима наших спортиста да трансферна накнада у највећем делу оде трећим лицима (менаџерима, инвестиционим
фондовима), Законом о спорту се прописује да су уговори на основу којих трећа лица стичу
искључива права над будућим економским правима спортске организације при будућим
трансферима спортисте ништави. Такво правило је од 2015. године већ важеће у фудбалу на
основу прописа Уефе.
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II Услови и критеријуми за одобравање програма

1. Да ли постоје општи законски услови и критеријуми
за одобравање програма у области спорта?
Постоје. Програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
у јединици локалне самоуправе могу бити одобрени уколико испуњавају услове и критеријуме у погледу:
1. предлагача програма;
2. носиоца програма;
3. садржине и квалитета програма;
4. финансирања програма.
Закон о спорту разликује предлагача од носиоца програма, када су у питању годишњи
програми. Та разлика проистиче из овлашћења територијалног спортског савеза да буде
једини предлагач годишњих програма, при чему ће носилац програма бити конкретна организација у области спорта чији је програм предложен и са којом ће се закључити уговор о
реализацији програма. Када је реч о посебним програмима, код њих је предлагач и носилац
програма исто лице.

2. Који су општи законски услови и критеријуми за
одобравање програма у области спорта?
Предлози програма којима се остварује општи интерес у области спорта одобравају се
према следећим општим критеријумима:
• да ли је за програме потребно обезбедити финансијска средства у целини или у
одређеном делу из буџета јединице локалне самоуправе;
• приоритет имају програми који су структурне и развојне природе, а између програма организовања, односно учешћа на спортским такмичењима, приоритет имају
програми који се односе на спортска такмичења и приредбе вишег ранга;
• програм се финансира у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета јединице локалне самоуправе постигну намеравани резултати;
• програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског оквира за реализацију програма;
• носилац програма којим се обезбеђује остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у јединици локалне самоуправе не може за финансирање истих активности да подноси програме и за средства од другог нивоа власти у Републици Србији;
• једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава
од укупне суме средстава буџета јединице локалне самоуправе предвиђених за финансирање програма из области спорта, с тим да се трошкови програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у јединици локалне самоуправе морају
односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са спортом деце;
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•

•

одобравање програма врши се у складу са Законом о спорту, Националном стратегијом развоја спорта, националним категоризацијама и Програмом развоја спорта у
јединици локалне самоуправе, а код годишњих програма и у односу на категоризације организација у области спорта у јединици локалне самоуправе;
носилац програма коме је одобрен годишњи програм у којем су обухваћене и активности од значаја за задовољавање потреба и интереса грађана у јединици локалне
самоуправе за које се, сагласно Закону о спорту, подноси посебни програм не могу
за исте активности да конкуришу и у том посебном програму.

3. Како се финансира делатност организација у области спорта
којима је оснивач или члан јединица локалне самоуправе?
Одговор лежи у одредби члана 2. став 2. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се остварује општи интерес у области спорта. Према тој одредби, општи
интерес у области спорта који се односи на делатност и програме организација у области спорта чији је оснивач Република Србија остварује се у складу са законима којима
је уређено оснивање и рад тих организација (Закон о спорту, Закон о јавним службама,
Закон о привредним друштвима, Закон о јавним предузећима, Закон о задужбинама и
фондацијама). Када су у питању спортска удружења и савези, обавезе јединице локалне
самоуправе ће суштински зависити од категорије чланства и на основу статута организације преузетих права и обавеза. У сваком случају, било би корисно да јединица локалне
самоуправе ово питање ближе уреди правилником о финансирању спорта у јединици локалне самоуправе.
Финансирање делатности установа у области спорта које је основала јединица локалне
самоуправе одређује се према одобреном годишњем плану рада установе (члан 110. став 2.
Закона о спорту).

4. Да ли се делатности, односно програми организација у
области спорта могу финансирати преко посебне спортске
установе коју би основала јединица локалне самоуправе?
Не могу. У пракси таква ситуација постоји, али је она незаконита јер се тиме крши члан
138. Закона о спорту. На тај начин избегава се програмско финансирање потреба и интереса грађана у јединици локалне самоуправе и крше права овлашћених предлагача годишњих и посебних програма. Спортске установе су организације за обављање спортских
делатности из члана 110. став 1. Закона о спорту па јединица локалне самоуправе која је
њихов оснивач може да финансира једино „њихову” делатност, у складу са чланом 110.
став 1. и чланом 137. став 1. тачка 7) Закона о спорту, али не и да преко њих финансира
„туђу” делатност у области спорта.
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5. Које критеријуме мора да испуни програм у погледу предлагача?
Критеријуми зависе од тога да ли је у питању годишњи или посебан програм.
Надлежни градски, односно општински спортски савез једини је овлашћен да поднесе
предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у области спорта са
седиштем на територији јединице локалне самоуправе за остваривање потреба и интереса
грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) Закона о спорту. За
ово законско овлашћење градског/општинског спортског савеза уопште није битно да ли
је организација у области спорта члан спортског савеза. Градски/општински спортски савез
предлоге годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији
општине/града подноси у име тих организација. При томе, спортска организација која је носилац годишњег програма мора бити члан одговарајућег надлежног националног гранског
спортског савеза преко кога се остварује општи интерес у области спорта, у складу са чланом 137. став 4. Закона о спорту.
Посебни програми из члана 137. став 1. тач. 4), 9), 11) и 15) Закона о спорту могу бити предложени од стране свих организација у области спорта са седиштем на територији јединице
локалне самоуправе.
Предлог годишњег програма изградње, опремања и одржавања спортског објекта на
подручју општине/града из члана 137. став 1. тачка 2) Закона о спорту, укључујући и школски
спортски објекат, може поднети само власник, односно корисник земљишта или спортског
објекта уз сагласност власника земљишта, односно спортског објекта.
Предлог годишњег програма стипендирања за спортско усавршавање категорисаних
спортиста, посебно перспективних спортиста из члана 137. став 1. тачка 10) Закона о спорту
може поднети само организација у области спорта чији је спортиста члан.
Предлог годишњег програма из члана 137. став 1. тачка 3) Закона о спорту може се поднети само за организаторе одређеног спортског такмичења. Када су у питању програми организовања међународног спортског такмичења које је уједно од значаја за Републику Србију
и од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе, предлог програма може се поднети
само за организацију у области спорта која има сагласност за кандидовање и организовање
тог такмичења, обезбеђену у складу са Законом о спорту, односно организацију у области
спорта коју је наменски и привремено основала за техничку организацију међународног
спортског такмичења организација у области спорта која има сагласност за организовање
великог међународног спортског такмичења.

6. Које услове и критеријуму мора да испуни
програм у погледу носиоца?
Носилац програма мора да испуњава одређене како позитивне, тако и негативне услове.
Носилац програма мора:
1. да буде регистрован у складу са законом;
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2. да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом о спорту;
3. да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;
4. да има седиште на територији општине/града, ако законом није друкчије утврђено;
5. да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
6. да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
7. да испуњава, у складу са Законом о спорту, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
8. да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
9. да располаже капацитетима за реализацију програма;
10. да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза;
11. да је поднео завршни извештај о реализацији одобрених програма у претходној години.
Носилац програма не може:
1. да буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања
делатности;
2. да има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
3. да у последње две године буде правноснажном одлуком кажњен за прекршај или
привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту;
4. да је у последње две године у потпуности ненаменски употребио одобрена средства за реализацију програма или да својим пропустом није постигао у битном делу
планиране ефекте одобреног програма.
Носилац програма не сме да:
1. буде у конфликту интереса;
2. намерно или с крајњом непажњом лажно прикаже податке тражене у обрасцима за
подношење програма или да пропусти да дâ све потребне информације;
3. покуша да дође до поверљивих информација или да утиче на органе и радна тела
јединице локалне самоуправе током евалуационог периода или неког претходног
поступка доделе средстава.

7. Које критеријуме мора да испуни програм
у погледу садржине и квалитета?
Предлог програма мора да задовољава следеће критеријуме:
1. да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених чланом 137. Закона о спорту;
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2. да је у складу са Законом о спорту, Националном стратегијом развоја спорта у Републици Србији и Програмом развоја спорта у општини/граду;
3. да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног спортског савеза;
4. да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;
5. да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву,
код посебних програма;
6. да се реализује на територији општине/града, односно у Републици Србији, осим
програма припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима;
7. да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација
чија је чланица Република Србија;
8. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине/града;
9. да ће се реализовати у текућој години;
10. да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
11. да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма;
12. да су садржина и квалитет програма такви да обезбеђују успех програма, узимајући
у обзир факторе које носилац програма може контролисати и факторе (ситуације,
догађаји, услови, одлуке) који су неопходни за успех програма, али су у приличној
мери или у потпуности изван контроле носиоца програма;
13. да спортисти, спортски стручњаци и друга лица ангажована на реализацији програма испуњавају услове за обављање спортских активности и спортских делатности
утврђене Законом о спорту, а њихово ангажовање се мора спровести у складу са
Законом о спорту;
14. да је програм сачињен уз коришћење међународних стандарда за управљање програмима, а када су у питању новчано вреднији програми, и уз коришћење Матрице
логичког оквира и SWOT анализе.
При одобравању програма изградње, опремања и одржавања спортских објеката приоритет имају програми који се односе на спортске објекте са већом категоријом у складу са
Националном категоризацијом спортских објеката, спортски објекти којима се обезбеђује
боља покривеност територије јединице локалне самоуправе, јавни спортски терени у стамбеним насељима или у њиховој близини и школски спортски објекти.

8. Који су општи критеријуми за одобравање
програма са становишта финансирања?
То су следећи критеријуми:
• програми се финансирају у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утро
шак средстава из буџета јединице локалне самоуправе постигну планирани резултати;
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•
•
•

програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма;
средства која организација или њени партнери улажу у активности на реализацији
програма морају бити посебно наведена;
носилац годишњег програма дужан је да промет буџетских средстава врши преко
посебног текућег рачуна за реализацију годишњег програма наведеног у предлогу програма, који ће се користити искључиво за буџетска средства која добија од
општине/града, у складу са прописима којима се уређује пренос средстава из буџета.

9. Које критеријуме треба да испуни
финансијски план (буџет) програма?
Финансијски план (буџет) програма предвиђен предлогом програма треба да буде:
1. остварив и објективан – да су планирани реални износи по свим изворима средстава и врстама трошкова;
2. обухватан – да садржи све трошкове програма из свих извора финансирања;
3. структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног
обрасца за израду програма;
4. уравнотежен – у односу на планиране трошкове;
5. тачан и реалан – по свим врстама трошкова.

10. Које критеријуме треба да испуне трошкови из
буџета програма да би били прихваћени?
Финансијски план за реализацију програма састоји се из непосредних трошкова реализације програма у вези са зарадама и хонорарима лица ангажованих на непосредној
реализацији програма, материјалних трошкова и административних трошкова реализације програма (оправдани директни трошкови) и додатних оправданих трошкова носиоца
програма (оправдани индиректни трошкови) који не могу бити већи од 15% од оправданих директних трошкова.
Оправдани директни трошкови морају бити неопходни за реализацију програма, стварни, детаљни и лако проверљиви.
Оправдани индиректни трошкови су прихватљиви ако не обухватају трошкове који су
финансијским планом програма намењени непосредној реализацији неког дела програма.
Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носилац програма добио из буџета
општине/града за свој рад одговарајућа средства по другом основу.
Оправдани трошкови морају бити базирани на реалним трошковима према врсти и подврсти трошкова (наведене јединице мере, број јединица и цена по јединици), а не на укупној
суми, осим за трошкове путовања, дневница и индиректне трошкове.
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11. Да ли постоје одређена ограничења у погледу
висине трошкова који се признају?
Постоје. Према Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се остварује
општи интерес у области спорта (члана 12. став 5), трошкови се признају у следећој висини:
1. за зараду запослених лица на реализацији програма – до висине две просечне бруто зараде у Републици Србије за претходну годину, према подацима органа надлежног за послове статистике, обрачунато на месечном нивоу;
2. за хонораре лица која учествују у реализацији одређене програмске целине програма – до висине две просечне бруто зараде у Републици Србији за претходну годину,
према подацима органа надлежног за послове статистике, обрачунато на месечном
нивоу за једну програмску целину;
3. за трошкове путовања у земљи (смештаја, исхране, превоза, дневнице и остали
трошкови у вези с путовањем) и у иностранству (смештаја, исхране, превоза, дневнице, прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа и остали
трошкови у вези с путовањем) ради обављања програмских активности лица која
учествују у реализацији програма – до висине трошкова признатих у складу са прописима који важе за државне службенике и намештенике и под условом да су уговорени у складу са законом, с тим да се, изузетно, могу признати и трошкови услуге
обезбеђења исхране спортиста ван уговорених услуга под условом да се исхрана на
припремама или такмичењима услед објективних околности не може реализовати
у целости или делимично у оквиру уговорених услуга (бонови на регатним стазама,
стрелиштима и сл.);
4. за трошкове куповине опреме и плаћања других услуга – под условом да су неопходни за реализацију програма и да су у складу са тржишним ценама, односно да су
уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.
Поред тога, важно ограничење у погледу сагледавања трошкова јесте да лица која су
запослена код носиоца програма и ангажована као учесници у програму не могу поред
зараде добијати и хонорар за учешће у програму.
Наведена ограничења тичу се директних оправданих трошкова програма.
Када је у питању прописано ограничење у погледу висине зараде запослених лица на
реализацији програма, у пракси се може јавити проблем како утврдити просечну бруто зараду у Републици Србији за претходну годину. Наиме, у „Службеном гласнику РС” објављују
се подаци о просечним годишњим зарадама и просечним годишњим зарадама без пореза
и доприноса у Републици Србији на годишњем нивоу. На пример, ови подаци за 2015. годину објављени су у „Службеном гласнику РС”, број 5/16. Међутим, пошто постоје званично
објављени подаци за свих 12 месеци претходне године, сматрамо да није тешко утврдити
просечну бруто зараду за целу претходну годину тако што би се збир свих просечних бруто зарада по месецима поделио са 12. Такође, податак о просечној бруто заради на нивоу
Републике Србије за претходну годину може се наћи на званичној интернет презентацији
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Републичког завода за статистику крајем јануара наредне године за претходну годину у саопштењу у којем се даје податак за децембар месец претходне године, те тако, на пример, за
2015. годину овај податак је објављен у Саопштењу Републичког завода за статистику број:
16 од 25. јануара 2016. године и просечна бруто зарада на нивоу Републике Србије за 2015.
годину обрачуната на месечном нивоу износи 61.145,00 динара. При томе, овде је важно напоменути да у бруто зараду улазе само доприноси на терет запосленог, а не и доприноси на
терет послодавца, те следствено томе ове доприносе на терет послодавца треба лоцирати
потенцијално или као трошкове који се измирују из сопствених средстава или као трошкове
који су индиректни трошкови реализације програма. Такође, како се у односу на термин
„зарада запослених лица на реализацији програма” у пракси поставља као дилема да ли је
реч о бруто или нето заради, мишљења смо да овај термин означава нето зараду запослених
лица на реализацији програма. Нето зараду чини бруто зарада умањена за порезе и доприносе на терет запосленог.

12. Да ли постоје одређена ограничења у погледу непосредних
учесника у реализацији програма за које се признају трошкови?
Постоји када су у питању програми учешћа спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским спортским такмичењима. Код тих програма
трошкови за зараде и хонораре лица ангажованих на непосредној реализацији програма
признају се за следећа лица:
1. у спортским гранама у којима се спортисти такмиче индивидуално – по један главни
тренер, лични тренер спортисте, кондициони тренер, лекар и физиотерапеут и једно лице које се бави административно-техничким пословима за потребе спортиста;
2. у спортским гранама у којима се спортисти такмиче колективно – по један главни
тренер, помоћни тренер, кондициони тренер, лекар и физиотерапеут и два лица
која се баве административно-техничким пословима за потребе тима.

13. Да ли одређени део трошкова програма мора бити
резервисан за активности повезане са спортом деце?
Да. Трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини/
граду из члана 137. став 1. Закона о спорту морају се односити најмање 15% на активности
повезане са спортом деце, осим када је то супротно природи предложеног програма.

14. Који се трошкови као неоправдани не признају?
Неоправдани трошкови који се не признају јесу нарочито: дугови и покривање губитака
или задужења; каматна задужења; ставке које се већ финансирају из неког другог програма;
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трошкови куповине земљишта и зграда и капитална улагања, осим када је то неопходно за
реализацију програма; трошкови губитака због промена курса валута на финансијском тржишту; трошкови отплате рата по основу раније закључених уговора (лизинг, кредит); куповина алкохолних пића, безалкохолних газираних пића, брзе хране и дувана; паркинг у земљи;
животно осигурање; казне; куповина поклона, осим код организације међународних спортских приредаба и у складу са правилима надлежног међународног спортског савеза; „разно”,
„евентуално”, „остало” (сви трошкови морају бити детаљно описани у буџету програма).

15. Да ли се програмом могу финансирати и зараде и накнаде
које спортске организације исплаћују спортистима?
Могу. Накнаде за бављење спортским активностима исплаћиване спортистима који
учествују у реализацији програма финансираног из буџета (јавних прихода) могу се сматрати директним оправданим трошковима реализације програма. Накнаде спортистима
за бављење спортским активностима могу имати третман зараде или хонорара лица која
учествују у реализацији програма, из буџета програма. Битно је, међутим, да су те накнаде
уговорене у складу са Законом о спорту, односно да постоји пуноважан уговор у смислу
Закона о спорту.

16. Да ли се трошкови накнада спортским судијама, спортским
делегатима и другим службеним лицима на међународном
спортском такмичењу могу признати у пуном износу?
Могу под одређеним условима. Члан 157. став 4. Закона о спорту дозвољава да се трошкови накнада спортским судијама, спортским делегатима и другим службеним лицима за
обављање својих дужности на званичним међународним спортским сусретима одржаним у
нашој земљи могу прихватити у оквиру трошкова програма које финансира јединица локалне самоуправе, и у износима вишим од оних прописаних у члану 159. став 3. Закона о спорту.
Члан 159. став 3. Закона о спорту мора бити тумачен у односу на члан 157. став 4. Закона о
спорту, јер се у члану 158. став 3. Закона о спорту јасно наводи да се накнада за обављање
службених дужности делегата, судија и других службених лица на спортској приредби везује
за спортска правила националног спортског савеза. Међутим, на спортским приредбама,
сходно члану 157. став 4. Закона о спорту, не примењују се правила националних спортских
савеза, већ искључиво правила надлежних међународних спортских савеза, према којима се
одређују и накнаде службеним лицима.
Сваки међународни спортски догађај (утакмица и сл.) који се одржава као званично
међународно такмичење, одређено такмичарским календаром или посебном одлуком надлежног међународног спортског савеза, по правилима утврђеним од стране тог међународног савеза, на којем делегате и судије одређује међународни савез, који је и надлежан
да призна или не призна валидност постигнутих спортских резултата и изриче санкције за
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повреде спортских правила током такмичења, јесте спортска приредба која се на територији
Републике Србије организује под руководством међународног спортског савеза, у смислу
члана 157. став 4. Закона о спорту.

17. Да ли програм може бити у потпуности финансиран
из буџета јединице локалне самоуправе?
Може. Према члану 118. став 2. Закона о спорту, годишњи и посебни програми се финансирају у целости или делимично и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак
средстава из буџета јединице локалне самоуправе постигну намеравани резултати. По правилу би требало очекивати да носилац програма део укупних трошкова програма покрије
из других извора.

18. Да ли постоје посебни критеријуми за одобравање програма
изградње, одржавања и опремања спортских објеката?
Постоје. У поступку одобравања програма изградње, опремања и одржавања спортских
објеката који су од посебног значаја за развој спорта на територији јединице локалне самоуправе, поред критеријума утврђених за друге програме у области спорта, цени се испуњеност и следећих критеријума:
1. да за планиране активности постоји потребна документација у складу са законом
којим се уређује планирање и изградња објеката;
2. да је обезбеђена локација за изградњу спортског објекта;
3. да спортски објекат испуњава услове прописане актом којим су уређени услови за
обављање спортских делатности, у складу са законом;
4. да је спортски објекат категорисан у складу са националном категоризацијом спортских објеката;
5. да је спортски објекат уписан у националну евиденцију спортских објеката, у складу
са законом;
6. да је у питању капитално одржавање спортског објекта (реконструкција, доградња,
адаптација и санација);
7. да су радови на изградњи и капиталном одржавању спортских објеката предвиђени
одговарајућом планском документацијом;
8. да су премер и предрачун радова на изградњи, односно одржавању спортског
објекта урађени и оверени од стране стручног лица;
9. да је земљиште на којем се планира изградња новог спортског објекта у јавној својини;
10. да је спортски објекат у јавној својини (у целини или делимично);
11. да носилац програма из сопствених средстава сноси трошкове припремних радова,
израде техничке документације, ангажовања стручног надзора, техничког пријема,
укњижбе;
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12. да се изградња и одржавање и опремање спортског објекта у оквирима јавно-приватног партнерства врши под условима и на начин утврђен законом којим је уређено јавно-приватно партнерство;
13. да се уговором регулишу сва својинска и имовинска питања у вези с изградњом и
одржавањем спортског објекта, у складу са законом којим је уређена јавна својина
и другим законима.

19. Да ли постоје посебни критеријуми за
одобравање програма стипендирања за спортско
усавршавање категорисаних спортиста?
Ти критеријуми се могу посредно извући из услова и критеријума за стипендирање врхунских спортиста из буџета Републике Србије. Финансирање програма стипендирања за
спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста, врши
се у складу са следећим критеријумима:
1. да је у питању спортиста аматер, у складу са Законом о спорту и спортским правилима;
2. да је спортиста држављанин Републике Србије;
3. да је спортиста у текућој години рангиран у складу са чланом 140. став 2. Закона о спорту;
4. да га његова спортска организација предложи за добијање стипендије;
5. да се у текућој години бави спортским активностима у спортским организацијама у
општини/граду;
6. да испуњава обавезе према националној спортској репрезентацији у коју је позван;
7. да у текућој години има статус ученика и да је у претходној школској години остварио минимално врлодобар успех – за спортисте узраста од 15 до 19 година;
8. да му је утврђена здравствена способност за обављање спортских активности у
складу са Законом о спорту;
9. да поштује антидопинг правила прописана Законом о спречавању допинга у спорту;
10. да је његово понашање на спортским теренима и изван њих у складу са спортским
духом и фер плејом.

20. Да ли постоји посебан критеријум за одобравање
програма организација у области спорта које су од
посебног значаја за јединицу локалне самоуправе?
Годишњи програм из члана 137. став 1. тачка 8) Закона о спорту може се одобрити само
организацији у области спорта која поред општих услова и критеријума утврђених у складу
са Законом о спорту испуњава и услов да је одлуком надлежног органа јединице локалне самоуправе утврђена као организација у области спорта од посебног значаја за општину/град.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе доноси, у складу са чланом 137. став 1.
тачка 8) Закона, одлуку о томе које су организације у области спорта од посебног значаја за
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јединицу локалне самоуправе у зависности од тога каква је унутрашња организованост организације, који је ранг спортске гране према Националној категоризацији спортова, колики
је број учлањених организација и спортиста, какви су спортска традиција и спортски резултати организације, у којој мери се унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења организација учествује, број екипа организације које се такмиче у оквиру надлежног националног
гранског спортског савеза (и мушкарци и жене, у свим категоријама), чланства у надлежном
националном спортском савезу, испуњености услова за обављање спортских активности и
делатности у складу са Законом о спорту, у којој мери се повећава обухват бављења грађана
спортом, поседовање спортских објеката, као и према томе у којој мери се делатност организације уклапа у приоритете утврђене Програмом развоја спорта у општини/граду.

21. Који су критеријуми за оцену предлога програма са
становишта квалитета и финансијске одрживости?
Процена квалитета програма и финансијска евалуација програма обухвата пет критеријума за процену, који се могу сврстати у две групе: критеријуми за селекцију и критеријуми за
доделу средстава.
Критеријуми за селекцију програма обухватају елементе којима се врши евалуација финансијских и оперативних способности носиоца програма како би се обезбедило да има
потребна средства за сопствени рад током целокупног периода реализације програма и да
поседује професионалне способности, стручност и искуство потребне за успешну реализацију комплетног програма, укључујући и партнере у реализацији програма.
Критеријуми за селекцију годишњих програма обухватају и вредновање капацитета организације у области спорта, носиоца програма, за дугорочно задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта и реализовање предложеног програма.
Критеријуми за одобравање (доделу) средстава обухватају оне елементе који омогућавају да се квалитет поднетих програма процени на основу значаја програма, постављених
програмских циљева и приоритета, а сама средства одобре по основу активности које максимирају опште ефекте реализације програма.
Укупно гледано, критеријуми вредновања (евалуације, оцене) квалитета годишњих и посебних програма обухватају:
• финансијски и оперативни капацитет носиоца програма;
• значај програма;
• методологију програма;
• одрживост програма;
• финансијски план и рационалност трошкова.
Уколико је у јединици локалне самоуправе извршено категорисање спортских организација, онда се уз наведене критеријуме мора узети у обзир и ранг који спортска организација
има према категоризацији.
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22. Шта се оцењује у вези са финансијским и оперативним
капацитетом подносиоца програма?
Финансијски и оперативни капацитет подносиоца програма обухвата:
• да ли носилац програма и партнери имају довољно искуства у вођењу сличних
програма;
• да ли носилац програма и партнери имају довољно стручности и техничког знања за
вођење предложеног програма, имајући у виду тип активности које су предвиђене
програмом;
• да ли носилац програма и партнери имају довољне управљачке капацитете –
укључујући ангажована лица, опрему и способност за управљање предложеним финансијским планом програма;
• да ли носиоци програма имају довољно стабилне и довољне изворе финансирање.

23. Шта подразумева техничко знање за
вођење предложеног програма?
Управљање програмима захтева од организација у области спорта да овладају савременим „алатима” за управљање програмима и пројектима и да програме воде од почетка па до
краја (пројектни циклус), у складу са усвојеним међународним стандардима за управљање
програмима и пројектима.
Фактори који утичу на успех програма јесу: добро планирање, потребна средства, развијене процедуре, усмереност на стварне потребе, компетентан и мотивисан тим људи, подстицајна околина.
Програмски (пројектни) циклус се састоји од следећих фаза:
• Програмирање – анализира се ситуација на нивоу локалне заједнице како би се
идентификовали проблеми, ограничења и могућности којима би се програми
могли бавити. Сврха програмирања је идентификовати и сложити се око главних
циљева и приоритета у области потреба и интереса грађана у области спорта, те
осигурати релевантан оквир програмирања, унутар којег се могу идентификовати
и дефинисати програми.
• Идентификовање – у току ове фазе спроводи се следеће: сагледавају се и процењују
потребе (од стране организације и стране корисника); идентификују се идеје за програм; анализирају се проблеми и идентификују могућности за њихово решавање;
процењује се капацитет свих страна које ће бити укључене у спровођење програма.
У овој фази се израђују: студија изводљивости, анализа корисника, анализа проблема и циљева и анализа капацитета.
• Формулисање – у овој фази израђује се Матрица логичког оквира и пише предлог
програма (пројекта).
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•

Спровођење (имплементација) – пројектни менаџмент – подразумева све активности
на имплементацији програма. Сваки програм се састоји из три сегмента: отпочињање,
спровођење и постепено окончавање.
Праћење и вредновање (мониторинг, евалуација, ревизија) – вредновање реализације и резултата програма. Оцењује се релевантност првобитно постављених
циљева, методологија реализације и резултати. Резултати евалуације служе да би
се унапредили будући програми или пројекти. Евалуацију би требало да обави не
само јединица локалне самоуправе него и крајњи корисници (они којима је програм био намењен).

Циклус одређује кључне теме, проблеме и одговорности у свакој фази. Фазе су прогресивне, а циклус се одвија кружно – евалуација као подстицај нових идеја и програма.
Носиоци програма у области спорта требало би да су у стању да на одговарајући начин
управљају сваком од наведених фаза програмског (пројектног) циклуса.

24. Шта се оцењује у вези са значајем програма?
Значај програма оцењује се на основу следећих критеријума:
• конзистентност програма – у којој мери програм задовољава потребе и узима у обзир ограничења која постоје у области спорта у општини/граду;
• колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани они који су везани за програм;
• да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно дефинисане и добро одмерене;
• да ли програм поседује додатне квалитете.

25. Шта се оцењује у вези са методологијом програма?
Предмет оцене су следећи елементи:
• да ли су планиране активности одговарајуће, практичне и доследне постављеним
циљевима и очекиваним резултатима;
• колико је компактан целокупан план програма;
• да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији програма добро
одмерени;
• да ли је учешће циљне групе и крајњих корисника и њихово ангажовање у реализацији програма добро одмерено;
• да ли је план реализације програма добро разрађен и изводљив;
• да ли предлог програма садржи индикаторе успешности програма који се могу
објективно верификовати.
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26. Шта се оцењује у вези с одрживошћу програма?
У вези с одрживошћу програма процењује се:
• да ли ће активности предвиђене програмом имати конкретан утицај на циљне групе;
• да ли ће програм имати вишеструки утицај;
• да ли су очекивани резултати програма одрживи.

27. Шта се оцењује у вези са финансијским планом програма
и рационалношћу предвиђених трошкова?
Предмет оцене је:
• да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући;
• да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију програма.

28. Да ли јединица локалне самоуправе може
утврдити додатне, посебне услове и
критеријуме за процену и одабир програма?
Јединица локалне самоуправе може да утврди додатне ближе услове за одабир програма, али не дирајући у законом и подзаконским актима утврђене услове и критеријуме. То
проистиче из принципа локалне самоуправе и начела да све што није супротно закону јесте
допуштено. Могуће је утврдити строже, али не и блаже услове и критеријуме.

29. Шта значи услов да носилац програма мора да
испуњава прописане услове за обављање спортских
активности и спортских делатности?
Поред тога што мора бити регистрована у складу са законом, да би обављала спортске активности и спортске делатности, спортска организација мора да испуни услове прописане чланом 33. Закона о спорту, који су разрађени Правилником о ближим условима
за обављање спортских активности и спортских делатности („Службени гласник РС”, број
17/13). Спортској организацији која не испуњава те прописане услове не могу бити финансирани програми из буџета јединице локалне самоуправе.
Кључни захтеви које свака спортска организација треба да испуни, и о чему би јединица
локалне самоуправе требало да води рачуна при одобрењу програма (ако је потребно и да
тражи доказе о испуњености) јесу:
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Да има учлањене или уговором ангажоване спортисте:
1. у колективним спортовима има регистровану код надлежног националног гран
ског спортског савеза најмање једну екипу, са оноликим бројем спортиста који омогућава наступ екипе на такмичењима, у складу са спортским правилима тог савеза;
2. у појединачним спортовима има најмање троје спортиста регистрованих код надлежног националног гранског спортског савеза, у складу са спортским правилима тог савеза;
3. у рекреативном и другом нетакмичарском спорту најмање пет спортиста различитог узраста и пола.
Да има ангажоване одговарајуће спортске стручњаке и стручњаке у спорту:
1. спортска организација (спортски клуб) има ангажованог најмање једног спортског стручњака за рад са спортистима;
2. спортска организација има још једног спортског стручњака на сваких 160 спортиста;
3. спортска организација која се такмичи у сениорском највишем националном
рангу такмичења или професионалном такмичењу има ангажованог најмање:
(1) једног спортског стручњака за рад са спортистима и координацију стручног
рада у клубу (главни тренер), (2) једног спортског стручњака на сваких додатних
160 спортиста, (3) једног спортског стручњака као руководиоца програма развоја омладинског спорта, (4) једног спортског менаџера за оперативно извршне
послове (спортски директор, генерални секретар, секретар и сл.), (5) финансиј
ског руководиоца – службеника одговорног за финансије и припрему финансијске документације, (6) једног клупског лекара за бригу о медицинској заштити
спортиста и примени антидопинг правила.
Ангажовање спортског стручњака врши се закључењем уговора о стручном ангажовању или уговора о раду, у складу са Законом о спорту. Ако у организацији има
ангажованих више спортских стручњака за рад са спортистима, обавезно се одређује
спортски стручњак који координира и надзире рад других спортских стручњака.
Спортски стручњак мора да испуњава услове утврђене Законом о спорту и да има
дозволу за рад издату од стране надлежног националног гранског спортског савеза
или надлежног међународног спортског савеза, у складу са Законом о спорту. Ако
ангажовани спортски стручњак ради са децом, мора имати одговарајуће више или
високо образовање у области физичког васпитања и спорта или је, поред основне
стручне оспособљености, и посебно стручно оспособљен за стручни рад са децом, у
складу са чланом 26. став 2. и чланом 29. ст. 1−4. Закона о спорту. Такође, у складу са
чланом 180. став 2. Закона о спорту, спортски стручњаци који обављају стручно-васпитни рад са децом, а који не испуњавају прописане услове у погледу степена и врсте
образовања, односно стручне оспособљености, могу и даље да обављају тај рад ако
су до ступања на снагу Закона о спорту најмање 25 година обављали васпитно-образовни рад, од чега најмање 15 година у раду са децом, на основу потврде надлежног
националног гранског спортског савеза. Уколико спортска организација има ангажована најмање два спортска стручњака, један мора имати одговарајуће образовање у
области спорта и физичког васпитања.
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Да има одговарајући простор, односно спортске објекте:
1. спортски објекат, односно простор за припреме (тренинг) и вежбање спортиста у
току целе године (са основним просторијама, односно површинама за извођење
једне или више спортских активности, пратећим простором, инсталацијама и
одговарајућом техничком опремом), који испуњава услове утврђене спортским
правилима надлежног националног гранског спортског савеза, у зависности од
врсте и нивоа спортских активности;
2. спортски објекат за организовање спортских такмичења, уколико се организација бави таквом спортском делатношћу, који испуњава услове утврђене спортским правилима надлежног националног и међународног гранског спортског
савеза, у зависности од врсте и нивоа такмичења;
3. пословну просторију (канцеларију) у којој се налази седиште организације, површине од најмање 6 m² (по једном кориснику – организацији), са пратећим тоалетом,
с тим да пословни простор спортске организације која се такмичи у националном
рангу такмичења и професионалном спортском такмичењу мора бити површине
од најмање 20 m² (по једном кориснику – организацији). Спортска организација испуњава наведени услов уколико је власник спортског објекта, односно пословног
простора или уколико га користи на основу права коришћења, уговора о закупу,
уговора о послузи или на основу другог допуштеног правног основа.
Да има одговарајућу спортску опрему, и то:
1. лопте, тренерке, дресове, справе, уређаје и друге спортске реквизите потребне
за опремање и активности спортиста, у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза;
2. канцеларијску опрему – сто, столицу, орман на закључавање, телефон (фиксни
или мобилни), а спортске организације које се такмиче у сениорској конкуренцију у највишем националном рангу такмичења – и факс, компјутер, штампач и
интернет везу. Опрема мора бити атестирана и одговарати стандардима који се
траже за спортску опрему.
Да испуњава услове у погледу унутрашње организације:
Спортска организација која учествује у спортским такмичењима испуњава овај услов
уколико је обављање спортских активности и делатности организовано тако да је
одвојен, односно јасно разграничен рад са спортистима од обављања других спортских делатности, уколико је обезбеђена безбедност спортиста и других учесника у
обављању активности и делатности и ако су испуњени други услови у погледу организације, утврђени спортским правилима надлежног националног и међународног
спортског савеза. Уколико је спортска организација члан националног спортског савеза, у седишту савеза и простору у коме се обављају припреме и вежбање спортиста
мора бити истакнута потврда (уверење) о таквом чланству. Спортске организације
које се такмиче у националном степену такмичења морају бити организоване тако да
имају екипе млађих селекција и да имају писани четворогодишњи програм развоја
омладинског спорта, одобрен од стране надлежног националног гранског спортског
савеза. Спортска организација мора бити организована тако да је обезбеђено стално
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медицинско праћење свих спортиста регистрованих за спортску организацију, као и
да када се спортиста укључујe у организоване спортске активности у организацији у
области спорта има утврђену општу здравствену способност за бављење спортом.
Спортска организација која се такмичи у националном рангу такмичења и професионалним такмичењима мора да има формиран секретаријат организације.
Да испуњава услове у погледу финансијских средстава:
Спортска организација може да учествује у сениорском националном спортском та
кмичењу уколико има обезбеђена одговарајућа финансијска средства. Сматра се да
је тај услов испуњен уколико организација пре почетка такмичарске сезоне има на
пословном рачуну или у виду банкарске гаранције финансијска средства довољна
за учешће у свим такмичењима током целе такмичарске сезоне и уколико је надле
жном националном спортском савезу пре почетка такмичења поднела ревидирани
финансијски извештај (извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја). Спортска организација која се такмичи у националном, односно
професионалном спортском такмичењу дужна је да саставља ревизију годишњих
финансијских извештаја у складу са прописима о ревизији који се односе на при
вредна друштва.

Наведене услове на одговарајући начин треба да испуњавају и друга спортска удружења,
спортска друштва и савези.
Када су у питању организације за обављање спортских делатности, оне треба да испуњавају услове утврђене Правилником о условима за обављање спортских делатности („Службени гласник РС”, број 63/13).

30. Ко утврђује да носилац програма испуњава услове за обављање
спортских активности и спортских делатности?
Испуњеност услова за обављање спортских активности и спортских делатности од стране спортских организација, спортских друштава и спортских савеза из члана 35. став 1. Закона о спорту утврђује решењем спортски инспектор у поступку инспекцијског надзора, а на
решење спортског инспектора може се уложити жалба Министарству омладине и спорта у
року од 15 дана од дана достављања решења (члан 35. ст. 4. и 5. Закона о спорту). Исто важи
и када је у питању утврђивање испуњености услови за обављање спортских делатности из
члана 110. став 5. Закона о спорту од стране установа и привредних друштава за обављање
спортских делатности (члан 110. ст. 7. и 8. Закона о спорту).
На територији јединице локалне самоуправе, инспекцијски надзор, осим за националне
спортске савезе, територијалне спортске савезе, организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта и спортске организације које се такмиче у професионалним
спортским лигама, врши надлежни орган јединице локалне самоуправе, преко градског, односно општинског спортског инспектора, као поверени посао (члан 169. став 3. Закона о
спорту). На територији града Београда, инспекцијски надзор, осим за националне спортске
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савезе, организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта и спортске
организације које се такмиче у професионалним спортским лигама, врши надлежни орган
града Београда, преко градског спортског инспектора, као поверени посао (члан 169. став 4.
Закона о спорту). Јединице локалне самоуправе су обавезне да имају најмање једног спортског инспектора.
Надзор над радом спортских инспектора јединица локалне самоуправе у обављању поверених послова инспекцијског надзора врши Министарство, које има и одређена права и
дужности у том погледу, што је регулисано чланом 170. став 2. Закона о спорту. У та права
Министарства улази и овлашћење да врши непосредан инспекцијски надзор, преко републичких спортских инспектора, са свим овлашћењима ако спортски инспектори јединице
локалне самоуправе одређене послове инспекцијског надзора за које су надлежни, упркос
писаном упозорењу, не врше (члан 170. став 2. тачка 3) Закона о спорту).

31. Шта значи да програм треба да буде у складу са
Националном стратегијом развоја спорта?
Влада је, на седници одржаној 25. децембра 2014. године, усвојила нову Стратегију развоја спорта у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године. Саставни део Националне стратегије развоја спорта јесте и Акциони план за њено спровођење (у даљем тексту:
Акциони план). Даном објављивања, 6. јануара 2015. године, Национална стратегија развоја
спорта и Акциони план ступили су на снaгу и рокови за њихову реализацију почињу да теку
од тог дана. Националном стратегијом развоја спорта и Акционим планом утврђен је читав
низ обавеза јединица локалне самоуправе на спровођењу утврђених циљева.
Визија Националне стратегије развоја спорта јесте унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених односа становника Републике Србије кроз бављење спортом, као
елемента који је од суштинског значаја за развој њихове личности и здравог начина живота.
Мисија Националне стратегије развоја спорта јесте стварање система спорта у Републици Србији у коме ће свако имати право да се бави спортом, са циљем развоја своје личности,
одржавања доброг здравља, побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег
коришћења слободног времена, унапређења квалитета живота и постизања врхунских
спортских резултата. Јавне власти свих нивоа у Републици Србији предузимају мере како
би се: 1) обезбедило да сви грађани имају могућности да се баве спортом, кроз пружање
одговарајућих услова и програма свих врста и обезбеђивање одговарајућег стручног кадра;
2) осигурали темељи система спорта: спорт у школама и сви видови укључења деце у спортске активности; 3) обезбедили планирање, изградња и реконструкција потребних спортских
објеката; 4) подржало и подстакло бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање врхунских спортских резултата на највећим међународним спортским такмичењима.
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32. Какво се стање у области спорта очекује до 2018. године?
Очекивани планирани исходи спровођења Националне стратегије развоја спорта до 2018.
године, у чијем постизању морају да учествују и јединице локалне самоуправе, јесу:
• да више деце и омладине школског узраста учествују у физичком вежбању и организованим спортским активностима унутар школског спорта;
• да више деце и омладине буде укључено у систем спорта преко спортских организација и савеза;
• да више грађана Републике Србије буде укључено у физичко вежбање у оквиру организација у области спорта и кроз различите видове неорганизованог бављења спортом;
• да више волонтера буде укључено у активности у области спорта;
• да спортисти Републике Србије освоје већи број медаља на великим међународним
спортским такмичењима, посебно на Олимпијским и Параолимпијским играма;
• да се повећа број спортиста и организација у области спорта који могу равноправно
и са успехом учествовати на међународним спортским такмичењима;
• да се унапреди стручни рад у спорту и да се квалитет рада организација у области
спорта битно унапреди, првенствено кроз повећање броја стручно школованих и
стручно оспособљених спортских стручњака и стручњака у спорту;
• да се унапреди кохерентност система финансирања спорта на свим нивоима јавних
власти, укључујући прецизније и јасније дефинисање критеријума и процедура за
транспарентно финансирање програма у области спорта;
• да се успостави систем самоодрживости спортских организација, унапређењем и јачањем партнерства између спортског и пословног сектора;
• да се повећа учешће особа са инвалидитетом, како у области врхунског спорта, тако
и у области рекреативног вежбања;
• да се унапреди систем доброг руковођења и управљања у спорту поштујући индикаторе утврђене на нивоу Савета Европе и Европске спортске комисије;
• да се повећа капацитет свих чинилаца система спорта у Републици Србији кроз организовање обука за писање програма и пројекта, како на националном нивоу, тако
и на нивоу ЕУ;
• да се више жена укључи како у бављење спортом, тако и у руководећи рад у организацијама у области спорта, укључујући и учешће најмање једне четвртине жена у управ
ним органима и телима организација у области спорта;
• да се омогући боља координација између свих чинилаца спортског система у Републици Србији и поштовање свих прописа и аката који регулишу област спорта,
укључујући успостављање веће контроле примене и реализације како ове стратегије, тако и функционисање система спорта у свему у складу са законима и подзаконским актима у јединицама локалне самоуправе;
• да све јединице локалне самоуправе имају усвојене програме развоја спорта на
својој територији, усклађене са овом стратегијом, уз уважавање потреба и специфичности локалне средине;
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да се побољша и унапреди постојећа и изгради недостајућа спортска инфраструктура, укључујући и завршетак започетих спортских објеката;
да спортске организације планирају и деле спортске ресурсе и објекте са другим
спортским организацијама, посебно у случајевима када то умањује трошкове и обезбеђује боље услуге за све учеснике у систему спорта;
да се смањи присуство и утицај негативних појава у спорту;
да се повеже спорт са осталим областима друштвеног живота;
да се обезбеди сарадња и повезаност науке и спорта;
да се заједно са медијима промовишу праве вредности и приближи значај бављења
спортом свим грађанима Републике Србије.

Очекивани исходи су у Националној стратегији развоја спорта у кључним областима спор
та процентуално квантификовани, оквирно, на следећи начин:
• повећан број деце и омладине која се организовано баве спортом, односно спортским активностима за 15–20% до 2018. године;
• повећан број деце и младих који се баве школским и универзитетским спортом за
10–15% до 2018. године;
• повећан број рекреативаца и учесника масовног спорта, укључујући и стара лица, за
50–60% до 2018. године;
• повећан број соба са инвалидитетом који су укључени у спортске активности за 30–
50% до 2018. године;
• повећан број жена које се баве спортским активностима за 10–15% до 2018. године;
• повећан број врхунских спортских резултата на међународним спортским такмичењима за 10–20% до 2018. године;
• повећан број реализованих спортских кампова за 5% до 2018. године, уз повећање
броја спортиста учесника тих кампова за 20%;
• повећан број квалификованих спортских стручњака ангажованих у организацијама у
области спорта за најмање 20%;
• повећан број волонтера ангажованих у организацијама у области спорта и на организацији спортских приредаба за најмање 20% до 2018. године;
• смањен број негативних појава у спорту за најмање 50% до 2018. године.

33. Који су приоритети Националне стратегије развоја
спорта и која је улога јединица локалне заједнице?
Национална стратегија развоја спорта дефинише приоритете у односу на развој спорта у Републици Србији. Ти приоритети морају бити инкорпорирани у програме развоја спорта на нивоу
локалне самоуправе. Према Националној стратегији развоја спорта, тих приоритета има четири:
1. развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт;
2. повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске
рекреације;
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3. развој и унапређење врхунског спорта;
4. развој и унапређење спортске инфраструктуре.
Улога локалних власти у остваривању наведених приоритета описана је на следећи начин:
• За остваривање постављеног циља развоја спорта деце и омладине, укључујући и
школски спорт (предшколски, школски и универзитетски) кључну улогу имају и локалне власти. У јединицама локалне самоуправе треба успоставити преко територијалног спортског савеза ефикасну координацију свих спортских активности и програма, с циљем да се стимулишу акције на локалном нивоу на повећању физичких
активности становништва и адекватног коришћења слободног времена. Приоритет
је унапређење локалне спортске средине, уз подршку како организованим, тако и
неорганизованим спортским активностима становништва. При томе, млади треба
да буду консултовани приликом процене локалних потреба. Када је у питању спортска инфраструктура, активности треба да буду, пре свега, усмерене на изградњу вишефункционалних, флексибилних спортских објеката. Школски спорт представља
незаобилазну карику у промоцији активног начина живота, развоју спорта и постизању врхунског спортског резултата. У оквиру школског спорта, школе имају централну улогу. Нужно је обезбедити да се настава физичког васпитања у потпуности
реализује по усвојеним плановима и програмима и да се спортске секције реализују
како је прописано. Циљ треба да буде да се деца анимирају да се баве физичким вежбањем, кроз забаву и игру, и да се задовоље основни приоритети школског спорта:
свеобухватност, препознавање талената и здравствени аспект. Главни циљ школског
спорта мора бити физички, интелектуални, морални, социјални и културни развој
свих ученика. Исто важи и за универзитетски спорт. Када су у питању школска спортска такмичења, приоритет су такмичења унутар школа и на нивоу јединица локалне
самоуправе. Потребно је, такође, организовати спортске активности деце за време
распуста, посебно путем спортских кампова. Посебно је значајно и предузимање активности које треба да доведу до тога да деца не плаћају чланарину у спортским
организацијама, или да она буде примерена могућностима родитеља. Како би се
повећало учешће деце у спорту, национални спортски савези треба да обезбеде да
спортски клубови уз сениорске екипе обавезно имају и дечје екипе.
• Циљ Националне стратегије развоја спорта јесте да се креира, очува и унапреди способан, одржив и координиран рекреативни спорт који може да обезбеди квалитетне
могућности за учешће у својим програмима за што већи број грађана Републике Србије. У том погледу треба подстицати све облике спортске рекреације и коришћења
свих потенцијала светског покрета „спорта за све”.
• Бављење спортом на највишем нивоу биће подржано и подстакнуто на одговарајуће начине, у сарадњи са релевантним спортским организацијама. Подршка треба да покрива
подручја као што су: препознавање талента и саветовање; пружање одговарајућих услова; развој бриге и подршке кроз спортску медицину и спортску науку; охрабривање тренирања уз примену научних метода; едукација за тренере и друге лидерске функције;
помоћ клубовима у обезбеђивању постојања одговарајућих структура и такмичарских
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екипа. Методи пружања одговарајуће непосредне или посредне подршке спортистима
и спортисткињама који показују изузетне спортске квалитете треба да буду развијени
у сарадњи са спортским организацијама како би се спортистима омогућио пун развој
њихових спортских и људских капацитета, уз поштовање њихове личности и физичког и
моралног интегритета. Како врхунски спортски резултати нису могући без одговарајуће
организованости, Република Србија подржава организацију спорта у Републици Србији
базирану на пирамидалној структури, у оквиру признатих националних спортских савеза који управљају спортом на различитим нивоима јавних власти и различитим нивоима територијалне организације (Република, аутономна покрајина, јединица локалне
самоуправе). При томе, спортски клубови су основа спорта у Републици Србији и треба
да буду одрживи и стимулисани у раду од стране јавних власти. При томе, партнерство
између јавних власти, спортских организација и привреде неопходно је да би се обезбедио хармоничан и интегрисан развој спорта и обезбедило постизање врхунских спортских резултата.
У свим досадашњим анализама потврђено је да је спортска инфраструктура у знатној
мери девастирана и изражена је потреба да се значајна пажња усмери ка реконструкцији постојећих спортских капацитета, али и да се изграде нови мултифункционални
спортски објекти и национални тренинг центри. Подизање капацитета спортске инфраструктуре заједничка је обавеза свих чинилаца власти од Републике до јединица
локалне самоуправе. То подразумева и спровођење мера чији је циљ обезбеђивање
доброг управљања спортским капацитетима, уштеда енергије и њихово безбедно и
потпуно коришћење. Спортски капацитети треба да буду прилагођени потребама
посебних група, као што су веома млади, адолесценти, матуранти, усамљени старији
људи као и особе са инвалидитетом.

34. Који су општи а који посебни циљеви развоја
спорта у приоритетним областима?
Националном стратегијом развоја спорта дефинисани су и одређени општи и посебни
циљеви, које треба постићи до краја 2018. године, у четири приоритетне области:
1. Општи циљ: развој спорта деце и омладине. Посебни циљеви су: побољшани материјално-технички услови за реализацију активности школског и универзитетског
спорта; повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских активности
у оквиру школског и универзитетског спорта; повећано учешће ученика и студената
на школским и универзитетским спортским приредбама (спортским манифестацијама и спортским такмичењима); побољшaн стручно-педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру школског и универзитетског спорта; подстакнуто
значајније укључивање јединица локалне самоуправе у реализацију и унапређење
школског и универзитетског спорта; унапређење медијског праћења и промоција
школског и универзитетског спорта с циљем неговања културе спортског понашања,
фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и
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поред њих; унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути програми у спортовима који привлаче децу и омладину.
2. Општи циљ: повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва,
посебно жена, особа са инвалидитетом и старих. Посебни циљеви су: подстакнута
и ојачана свест о важности редовне физичке активности; побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом; подстакнуто значајније укључење јединица локалне самоуправе у финансирање програмских активности из области спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом;
дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз правилнике и
унапређени стручни потенцијали с циљем израде критеријума за финансирање ове
области; унапређена сарадња спортске рекреације са школским и универзитетским
спортом, врхунским спортом, спортом у војсци и полицији, радничким спортом и
спортом на селу с циљем повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима
становништва посебно жена, особа са инвалидитетом и старих; унапређена сарадња
са удружењима и савезима пензионера, спортским покретима трећег доба, невладиним организацијама и гранским спортским савезима ради повећања обухвата и
развоја нових облика и садржаја који су намењени старим особама у функцији одржавања здравља, виталности и дигнитета; унапређено финансирање развоја спорта
у Републици Србији кроз формирање Фонда за развој спорта.
3. Општи циљ: наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање
услова за развој професионалног спорта. Посебни циљеви су: подизање капацитета
и даље унапређење стручног рада у области врхунског спорта; стварање услова за
одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата; унапређење услова
за развој спортисте до врхунског резултата; дефинисана и унапређена област професионалног спорта.
4. Општи циљ: развијена спортска инфраструктура. Посебни циљеви су: успостављена
потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано постојеће стање спортске инфраструктуре; системски планирана, реконструисана и изграђена спортска
инфраструктура.

35. Које активности треба да спроведу јединице локалне
самоуправе до 2018. године према Акционом плану
из Националне стратегије развоја спорта?
Гледано по појединим циљевима, јединице локалне самоуправе имају обавезе на предузимању следећих планираних активности:
1. Општи циљ 7.1.1.: Унапређен школски и универзитетски спорт – Посебан циљ: 7.1.1.2.
Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних
активности у оквиру школског и универзитетског спорта – Активност: Стварање услова за испуњење критеријума да за свако дете/ученика буде обезбеђена минимум
једна спортска секција.
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2. Општи циљ 7.1.1.: Унапређен школски и универзитетски спорт – Посебан циљ:
7.1.1.4. Побољшан стручно-педагошки рад и унапређена институционална сарадња
у оквиру школског и универзитетског спорта – Активност: Подизање нивоа стручног
рада у школском и универзитетском спорту, тако да су испуњени законски и квалитативни услови у погледу потребних стручних квалификација и знања за рад са
децом и омладином.
3. Општи циљ 7.1.1.: Унапређен школски и универзитетски спорт – Посебан циљ: 7.1.1.5.
Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у реализацију и
унапређење предшколског, школског и универзитетског спорта – Активност: Стварање услова за развој предшколског, школског и универзитетског спорта на нивоу
ЈЛС, као приоритета.
4. Општи циљ 7.1.1.: Унапређен школски и универзитетски спорт – Посебан циљ:
7.1.1.6. Побољшано медиjског праћење и промоција школског и универзитетског
спорта у циљу неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих – Активност:
Популарисање предшколског, школског и универзитетског спорта кроз већу медиј
ску присутност и истицања јавног значаја школског спорта.
5. Општи циљ 7.1.1.: Унапређен школски и универзитетски спорт – Посебан циљ: 7.1.1.7.
Унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути програми у спортовима који привлаче децу и омладину – Активност: Подизање нивоа
сарадње између школа и организација у области спорта у циљу повећања обухвата
бављења деце и младих спортским активностима и физичким вежбањем.
6. Општи циљ 7.2.1. Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва, посебно особа са инвалидитетом и старих – Посебан циљ: 7.2.1.1. Подстакнута и
ојачана свест о важности редовне физичке активности – Активност: Медијска промоција редовне физичке активности у функцији здравља.
7. Општи циљ 7.2.1. Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становниш
тва, посебно особа са инвалидитетом и старих – Посебан циљ: 7.2.1.2. Побољшани
материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом – Активности: Изградња, реконструкција, адаптација и санација отворених и затворених објеката за спорт и рекреацију грађана; опремање спортских објеката и
израда плана коришћења спортске инфраструктуре.
8. Општи циљ 7.2.1. Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва,
посебно особа са инвалидитетом и старих – Посебан циљ: 7.2.1.3. Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у финансирању програмских активности из области спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом – Активности:
Адекватно позиционирање рекреативног спорта и спорта особа са инвалидитетом у
програмима развоја спорта на нивоу јединица локалне самоуправе, као приоритета;
развој неопходних механизама за реализацију планова и програма у области спортске
рекреације и спорта особа са инвалидитетом на нивоу јединица локалне самоуправе.
9. Општи циљ 7.2.1. Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва, посебно особа са инвалидитетом и старих – Посебан циљ: 7.2.1.4. Дефинисани
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз правилнике и унапређени
стручни потенцијали с циљем израде критеријума за финансирање ове области –
Активности: Дефинисање критеријума у области спортске рекреације и критеријума
за финансирање; унапређење стручних потенцијала у спортској рекреацији и спорту особа са инвалидитетом.
Општи циљ 7.2.1. Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва,
посебно особа са инвалидитетом и старих – Посебан циљ: 7.2.1.5. Унапређена сарадња
спортске рекреације са школским и универзитетским спортом, врхунским спортом,
спортом у војсци и полицији, радничким спортом и спортом на селу, у циљу повећања
обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих,
жена, особа са инвалидитетом и старих – Активност: Обједињавање активности спортске рекреације, школског и универзитетског спорта, врхунског спорта, спорта у војсци,
радничког спорта и спорт на селу у оквиру територијалних спортских савеза, у циљу
повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце,
младих, жена, особа са инвалидитетом и старих.
Општи циљ 7.2.1. Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становниш
тва, посебно особа са инвалидитетом и старих – Посебан циљ: 7.2.1.6. Унапређена
сарадња са удружењима и савезима пензионера, спортским покретима трећег доба,
невладиним организацијама и гранским спортским савезима ради повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја који су намењени старим особама у функцији
одржавања здравља, виталности и дигнитета – Активност: Формирање међуресорне
координације области здравља, културе, просвете, социјалне политике и спорта.
Општи циљ 7.3.1. Настава обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање услова за развој професионалног спорта – Посебан циљ: 7.3.1.2. Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата – Активност:
Врхунски спорт за просперитетну јединицу локалне самоуправе.
Општи циљ 7.3.1. Настава обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање
услова за развој професионалног спорта – Посебан циљ: 7.3.1.3. Унапређење услова за
развој спортисте до врхунског резултата – Активности: Развојни програми у јединици
локалне самоуправе (идентификација клубова са капацитетом за развојне програме);
транзиција перспективних спортиста јуниора – кадета у вишу категорију (детектовање
и подршка перспективних спортиста јуниора – кадета – у вишу категорију).
Општи циљ 7.4.1. Развијена спортска инфраструктура – Посебан циљ: 7.4.1.1. Успостављена потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано постојеће
стања спортске инфраструктуре – Активност: Истраживање о стању спортске инфраструктуре у Републици Србији.
Општи циљ 7.4.1. Развијена спортска инфраструктура – Посебан циљ 7.4.1.1. Си
стемски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура – Активности: Планирање потребних финансијских средстава; спровођење програма
изградње спортских објеката.
Општи циљ 8.1.1. Успостављен конзистентан систем управљања и финансирања
система спорта у Републици Србији, перманентна едукација, укључивање више у
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17.

18.

19.

20.

систем спорта жена, маргиналних група, волонтера – Посебан циљ: 8.1.1.1. Повећани капацитети организација у области спорта за програмско финансирање њихове активности и делатности из јавних прихода (планирање, реализација, контрола)
– Активност: Подизање капацитета територијалних спортских савеза и спортских
организација (клубова) који се финансирају у јединицама локалне самоуправе у области планирања, програмирања, праћења, реализације и извештавања за програме савеза средствима из буџет.
Општи циљ 8.1.1. Успостављен конзистентан систем управљања и финансирања
система спорта у Републици Србији, перманентна едукација, укључивање више
у систем спорта жена, маргиналних група, волонтера – Посебан циљ: 8.1.1.6. Усвојене категоризације спортских организација у јединицама локалне самоуправе – Активност: Категорисање спортских организација на нивоу јединица локалне самоуправе.
Општи циљ 8.1.1. Успостављен конзистентан систем управљања и финансирања си
стема спорта у Републици Србији, перманентна едукација, укључивање у систем
спорта више жена, маргиналних група, волонтера – Посебан циљ: Усвојени планови
развоја спорта у јединицама локалне самоуправе – Активност: Припремљен Приру
чник за израду планова развоја спорта у јединицама локалне самоуправе и усвојени
планови развоја спорта у јединицама локалне самоуправе у складу са Стратегијом.
Општи циљ 8.6.1. Унапређен однос спорта и туризма и животне средине – Посебан циљ: 8.6.1.1. Подстакнуте и ојачане везе спорта и туризма и животне средине
– Активност: Промоција земље (локалне заједнице) кроз спој спорта и туризма и
повећање привредног раста (успостављање сарадње између јавног, приватног и
невладиног сектора у циљу унапређења односа спорта и туризма).
Општи циљ 8.8.1. Унапређене мере за спречавање свих негативних појава у спорту
(насиље, допинг, намештање мечева, нелегално клађење) – Посебан циљ 9.8.1.1. Успостављен механизам за доследну примену Националне стратегије за борбу против
насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама за период 2014–
2018 – Активност: Спровођење Националне стратегија за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским приредбама за период од 2013. до 2018. године.

У наведеним активностима јединица локалне самоуправе некад има основну одговорност за њихово спровођење, а некад је само партнер другим институцијама. У оквиру активности најчешће постоји више посебних мера/задатака, дефинисаних Акционим планом. За
сваку од активности дати су индикатори успешности, као и рокови за извршење.

36. Шта је планирање спортског развоја?
Планирање спортског развоја може се дефинисати као континуирани процес у којем се
на основу анализе постојећег стања, кроз дијалог свих заинтересованих лица, долази до
спознаје кључних претпоставки за развој спорта, формулишу циљеви и предлажу мере за
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њихово постизање. Резултат процеса је Програм развоја спорта који треба да се реализује
од стране јавних власти (политички одговорних) и евалуира, да би након пет година процес
био поновљен.

37. Да ли је јединица локалне самоуправе обавезна да донесе
програм развоја спорта на својој територији?
Јесте. Према Закону о спорту, јединица локалне самоуправе је обавезна да у року од
годину дана од дана усвајања Националне стратегије развоја спорта утврди програм развоја
спорта на својој територији. Један од најзначајнијих задатака јединица локалне самоуправе
у Републици Србији, с циљем квалитетнијег решавања проблема везаних за функционисање
система спорта, представља управо израда и усвајање програма развоја спорта у јединицама локалне самоуправе.
Програм развоја спорта на територији одређене јединице локалне самоуправе мора бити у
складу са Националном стратегијом развоја спорта. Програми развоја спорта у јединицама локалне самоуправе треба да обезбеде и услове за реализацију приоритета, општих и посебних
циљева Националне стратегије развоја спорта, као и за реализацију активности, мера и задатака који су дефинисани Акционим планом за примену Националне стратегије развоја спорта.

38. Зашто је значајно да јединица локалне
самоуправе има програм развоја спорта?
Јединици локалне самоуправе потребан је транспарентан и обавезујући спортско-политички документ који одређује стратешке циљеве у области спорта, јер се тиме свим актерима у спорту и свим органима и телима који доносе политичке одлуке указује на простор
и могућности за деловање како би се спорт развио у локалној заједници. Седам је кључних
разлога за израду Програма развоја спорта:
• да би се водило рачуна о изменама у потребама становништва за кретањем и физичком активношћу;
• да би се гарантовало становништву да ће им бити обезбеђени спортски објекти и
спортска понуда у складу са потребама;
• да би се осигурало оптимално коришћење постојећих спортских објеката и простора
за физичке активности и кретање;
• да би имали рационалне основе за доношење одлука локалних власти у односу на
инвестиције у области спорта;
• да би се створила сигурност у односу на планирање активности, за локалне актере и
институције (удружења, савезе, предузетнике, инвеститоре);
• да би се постигло оптимално коришћење свих снага, уз њихово повезивање (умрежавање);
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•

да би се развила планска основа за избор програма који ће се финансирати из јавних
прихода.

39. Какав је однос приоритета и специфичних циљева
утврђених Програмом развоја спорта и програма који се
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе?
Приоритети су између врло општих циљева развоја спорта у јединици локалне самоуправе и детаљних специфичних циљева. То подразумева да приоритети не треба да буду толико специфични да специфични циљеви постану непотребни. Од специфичних циљева се
очекују да буду детаљни и што је могуће више одређени (квантификовани). Они би требало
да формирају критеријуме на основу којих ће бити могуће процењивати поднете програме,
али сами по себи не смеју бити толико детаљни да, у ствари, представљају програм. Предлагачи програма требало би да буду у стању да увидом у специфичне циљеве могу да одлуче
о томе да ли се њихови предложени програми уклапају у програм развоја спорта у јединици
локалне самоуправе.

40. Да ли је јединица локалне самоуправе обавезна
да категорише организације и појединце који
се баве спортом на њеној територији?
Није. Према Закону о спорту јединици локалне самоуправе је отворена могућност, а не
и конституисана обавеза, да утврди категоризацију организација у области спорта са своје
територије. Ако се одлучи да донесе категоризацију, јединица локалне самоуправе је обавезна да пође од утврђених националних категоризација спортова и националних гранских
спортских савеза, водећи рачуна о специфичним потребама и интересима јединице локалне
самоуправе. Категоризацијом се могу обухватити све или само поједине врсте организација
у области спорта (нпр. само спортске организације), у зависности од специфичности и потреба јединице локалне самоуправе.
За разлику од националних категоризација у области спорта, Закон о спорту није утврдио
рок за који се доносе локалне категоризације у области спорта, нити поступак и критеријуме
за рангирање, већ та питања морају бити прецизно регулисана одговарајућим општим актом јединице локалне самоуправе.
Према члану 141. Закона о спорту, за утврђивање локалне категоризације организација
у области спорта за територију одређене јединице локалне самоуправе надлежна је сама
јединица локалне самоуправе, преко својих органа. За припрему тих категоризација, надлежни орган јединице локалне самоуправе може образовати посебну комисију, сходном
примени члана 139. став 6. Закона о спорту.
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41. На основу којих критеријума треба вршити
категоризацију спортских организација?
Основни критеријуми, који би се ближе разрадили, могли би да буду:
• који је ранг спортске гране према Националној категоризацији спортова за коју је
регистрована спортска организација;
• који је ранг надлежног националног гранског спортског савеза чији је члан спортска
организација;
• каква је традиција те спортске организације у општини/граду;
• који је ранг такмичења;
• какви су спортски резултати постигнути;
• колики је број такмичарских спортских екипа у системима такмичења надлежног националног гранског спортског савеза;
• колики је број ангажованих спортских тренера са дозволом за рад;
• колики је број регистрованих спортиста;
• колики је број категорисаних спортиста;
• да ли постоји заступљеност спортиста у националним спортским репрезентацијама.
Број критеријума за израду правилника за категоризацију спортских организација
у оквиру такмичарског спорта може бити и већи (нпр. колики је број малолетних спортиста), али су ово неки од критеријума који би свакако требало да буду основ за израду
правилника.

42. Како јединица локалне самоуправе врши доделу термина
за коришћење спортских објеката којима располаже?
Према члану 137. став 1. тачка 15) Закона о спорту, рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање
учесницима у систему спорта, представља потребу и интерес грађана у области спорта у
јединици локалне самоуправе. У том случају јединица локалне самоуправе не обезбеђује
посебна средства у свом буџету, већ субвенционише организације у области спорта „у
натури”, односно кроз бесплатне термине за тренинге и такмичења. Посебна средства
у буџету предвиђају се за те намене у случају када су спортски објекти пренети у имовину спортских центара којима је оснивач јединица локалне самоуправе, која преноси
средства спортском центру за обављање делатности и покриће трошкова, а бесплатне термине спортским организацијама додељује сам спортски центар (организација за
обављање спортских делатности). С обзиром на то да коришћење спортских објекта има
своју економску вредност (цену), у оба случаја се организацији у области спорта у суштини
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додељују средства. Због тога се и додела термина мора вршити кроз одобравање програма организацијама у области спорта.
Јединица локалне самоуправе мора да зна за које сврхе, од кога, у ком циљу и са
којим ефектима ће се одобрени термини користити, и да то одобри. У питању су тзв.
посебни програми, који се остварују по јавном позиву. Утолико нису законски исправна
решења која се примењују у пракси појединих јединица локалне самоуправе да се додела термина врши посебном одлуком надлежног органа јединице локалне самоуправе, у
виду годишњег плана коришћења спортских објеката. Таквим решењем се, поред свега
изнетог, онемогућава право предлагача програма на вођење управног спора против
коначне одлуке о одобравању програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта.

43. Да ли у пракси постоје посебни критеријуми за оцену
програма у области рекреативног спорта?
Поједине јединице локалне самоуправе својим правилницима утврдиле су посебне критеријуме за оцену програма у области рекреативног спорта. Неки од тих критеријума су:
• допринос стварању услова за задовољење потреба грађана за бављење спортом
(физичком активношћу), без обзира на пол, узраст, расну и верску припадност, или
инвалидитет;
• број учесника који је обухваћен програмом;
• знање и вештина ангажованих спортских стручњака за рад са децом, омладином,
женама, односно особама са инвалидитетом;
• допринос афирмацији спортске рекреације и идеје спорт за све, као и промоцији
здравих стилова живота и значаја редовне физичке активности;
• примена кинезиолошких (телесних) вежби којима се остварује позитиван утицај на
здравствени статус деце, омладине, жена, односно особа са инвалидитетом;
• позитиван утицај програма на социјализацију деце, омладине, жена, односно особа
са инвалидитетом;
• примена телесних вежби којима се остварује позитиван утицај на здравствени статус
учесника програма;
• позитиван утицај програма на заинтересованост учесника програма за учешће у
спортским активностима;
• афирмација значаја бављења спортом учесника програма и стварање услова за њихово равноправно учешће у спортским такмичењима.
Важно је нагласити да је овде реч о додатним критеријума за оцену квалитета поднетог
програма, који ни на који начин не искључују примену општих законских и подзаконских
критеријума за процену програма.
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44. Шта значи финансирање спортских
организација на основу доделе бодова?
У појединим јединицама локалне самоуправе оцена програма и додела средстава
спортским организацијама које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе
врши се тако што се свака спортска организација од посебног значаја за јединицу локалне
самоуправе која је поднела програм бодује према одређеним критеријумима. Вредност
бода одређује се тако што се износ средстава опредељених програмом расподеле средстава из буџета за задовољење потреба грађана, из члана 137. став 1. тачка 8) Закона о
спорту, дели укупним бројем бодова који су остварили носиоци програма. Износ средстава за финансирање програма одређене спортске организације добија се тако што се
укупан број бодова који оствари по листи бодовања множи вредношћу бода. У случају да
се у истом спорту – спортској грани у истом рангу такмичења нађу три спортске организације, програми сваке од њих се суфинансирају са 50% од средстава која би остварили
према броју остварених бодова, а уколико се у истом рангу такмичења нађу четири спортске организације, програми сваке од њих суфинансирају се са 40% од средстава која би
остварили према броју остварених бодова.
Спортске организације бодују се према следећим критеријумима:
1. статус спорта на националном и међународном плану;
2. традиција спортске организације у граду;
3. ранг такмичења;
4. постигнути резултати;
5. број такмичарских екипа у редовном систему такмичења и
6. број ангажованих стручњака са адекватним образовањем.
Оцена се врши по систему бодовања за сваки наведени критеријум, и то посебно за
олимпијске спортове, а посебно за неолимпијске спортове. Максималан број бодова за групу олимпијских спортова је 100. Максималан број бодова за групу неолимпијских спортова
је 75. За спортске организације из групе олимпијских спортова сваки од набројаних критеријума бодује се са максималних десет бодова, изузев критеријума „постигнути резултати“
који се бодује са максималних 55 (50) бодова и критеријума „број ангажованих стручњака са
адекватним образовањем“ који се бодује са максималних 5 (10) бодова. За спортске организације из групе неолимпијских спортова сваки од набројаних критеријума бодује се са максималних десет бодова, изузев за критеријум „статус спорта на националном и међународном плану“ где се бодује са максималних 5 (10) бодова, за критеријум „постигнути резултати“
где се бодује са максималних 35 (30) бодова и критеријума „број ангажованих стручњака са
адекватним образовањем“ који се бодује са максималних 5 бодова. Бодовање по наведеним
критеријумима је детаљно разрађено.
Поред наведених критеријума, надлежна комисија за оцену програма приликом процене програма, осим броја бодова које је спортска организација остварила применом наведених критеријума, узима у обзир и следеће посебне критеријуме и мерила:
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1. број неопходних такмичења које прописује надлежни грански савез;
2. обавезан број такмичара који учествују у такмичењима према пропозицијама надлежног гранског савеза;
3. висина средстава за набавку неопходне спортске опреме која се користи за такмичења у одређеној спортској грани.
Наведени пример начина одређења висине средстава која се додељује некој спортској
организацији за финансирање њених програма није у складу са Законом о спорту. Систем
бодовања могао би да се користи за одређење максималне суме (горње висине) коју нека
спортска организација може добити из буџета јединице локалне самоуправе, али би се конкретни износ средстава који се одобрава спортској организацији за финансирање њених
активности морао одређивати према реалном буџету програма, односно стварним и оправданим трошковима реализације оних активности које су наведене у самом програму и
у зависности од квалитета предложеног програма. Наведени начин одређења средстава
некој спортској организацији посебно не може бити коришћен када су у питању програми у
области рекреативног спорта (што постоји у пракси). Коначно, треба водити рачуна о Законом о спорту прописаном ограничењу да ниједна организација у области спорта не може
добити више од 20% средстава буџета јединице локалне самоуправе намењених програмима у области спорта.

45. Да ли се одлуком надлежног органа јединице локалне
самоуправе могу одредити спортске организације од
изузетног значаја за унапређивање и развој спорта на
територији града/општине и посебно утврдити износ
буџетских средстава за финансирање њихових програма?
Може, али само у смислу финансирања програма спортских организација из члана 137.
став 1. тачка 8) Закона о спорту. Међутим, када се одређује колико средстава ће за одређени
програм добити нека спортска организација, морају се применити општи и посебно прописани (законом, подзаконским актима и правилником јединице локалне самоуправе) критеријуми за процену програма.
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46. Да ли јединица локалне самоуправе може на основу члана
138. став 1. Закона о спорту, а сходно примењујући члан 114.
став 3. Закона о спорту, изузетно да одобри и финансира
одређени програм којим се реализује општи интерес у
области спорта из члана 112. став 1. Закона о спорту и
на основу поднетог предлога програма у току године, без
јавног позива у случају када је програм од посебног значаја
за остваривање општег интереса у спорту, а подносе га
носиоци програма из члана 116. Закона о спорту и када је
у питању програм који није могао из објективних разлога
бити поднет у складу са Програмским календаром, а
предмет и садржај програма је такав да може бити успешно
реализован само од стране одређеног носиоца програма?
Јединица локалне самоуправе не може, на основу члана 138. став 1. Закона о спорту,
а сходно примењујући члан 114. став 3. Закона о спорту, изузетно да одобри и финансира
одређени програм којим се реализује општи интерес у области спорта из члана 112. став 1.
Закона о спорту и на основу поднетог предлога програма у току године, без јавног позива
у случају када је програм од посебног значаја за остваривање општег интереса у спорту,
а подносе га носиоци програма из члана 116. Закона о спорту и када је у питању програм
који није могао из објективних разлога бити поднет у складу са Програмским календаром,
а предмет и садржај програма је такав да може бити успешно реализован само од стране
одређеног носиоца програма, имајући у виду да према чл. 137. и 138. Закона о спорту јединице локалне самоуправе искључиво одобравају и финансирају програме којима се задовољавају потребе и интереси грађана у јединици локалне самоуправе из члана 137. став 1. Закона
о спорту, а не општи интерес у области спорта из члана 112. став 1. Закона о спорту.
Међутим, јединица локалне самоуправе може, на основу члана 138. став 1. Закона о спорту,
а сходно примењујући члан 114. став 3. Закона о спорту, да изузетно одобри одређени програм
којим се задовољавају потребе и интереси грађана из члана 137. став 1. Закона о спорту и на
основу поднетог предлога програма у току године, без јавног позива, у случају када је у питању
програм од посебног значаја за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта
за ту јединицу локалне самоуправе, а подносе га носиоци програма из члана 138. став 5. Закона
о спорту (у зависности од тога да ли је у питању годишњи или посебни програм) и када је у
питању програм који није из објективних разлога могао бити поднет у складу са Програмским
календаром из члана 117. Закона о спорту, а предмет и садржај програма је такав да може бити
успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма.
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1. Шта су програми и да ли могу да се прикажу
кроз појединачне пројекте?
Програми и пројекти се, у суштини, могу схватити као средство организовања међусобно повезаних активности у одређени редослед како би се остварили унапред одређени
циљеви у одређеном временском оквиру и у оквиру расположивих средстава.
Пројекат се може дефинисати као група активности у циљу реализације сврхе пројекта у
одређеном временском оквиру. Програм се може схватити као серија пројеката чији циљеви заједно доприносе одређеном заједничком општем циљу. На пример, финансирање активности спортске организације од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе може
да се прикаже као програм унапређења одређеног спорта у јединици локалне самоуправе.
Те активности могу, међутим, да се групишу у поједине пројекте: организовање кампа за
перспективне спортисте, припреме, такмичења и др.
Сврха програма, односно пројекта јесте да произведе одређену жељену промену. Карактеристично је за програм да се бави одређеним проблемима или специфичним потребама
људи. И програми и пројекти дефинисани су циљевима које желе да остваре и активностима
које је потребно спровести да би се постигли ти циљеви, обично унутар дефинисаног временског оквира и расположивих финансијских средстава.

2. Које су надлежности општинског, односно градског
спортског савеза према Закону о спорту?
Надлежности територијалног спортског савеза утврђене су чланом 102. став 1. Закона
о спорту (уређивање и остваривање спортских питања од заједничког интереса за организације у области спорта на територији јединице локалне самоуправе) и чланом 138. став
5. Закона о спорту (предлагање програма за финансирање из буџета јединице локалне
самоуправе).

3. Које програме за задовољавање потреба и интереса грађана
у јединици локалне самоуправе подноси спортски савез?
У складу са чланом 138. став 5. Закона о спорту, програми из члана 137. став 1. тач. 1), 2),
3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) Закона о спорту предлажу се као годишњи програми, директно јединици локалне самоуправе, без расписаног конкурса (јавног позива), у динамици утврђеној чланом 117. став 1. Закона о спорту. Предлоге тих програма подноси надлежни територијални спортски савез јединице локалне, и то како свој годишњи програм, тако
и годишње програме свих организација у области спорта са територије јединице локалне
самоуправе. Градски/општински спортски савез може подносити и посебне програме по
расписаном јавном позиву.
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4. Који се програми за задовољавање потреба и
интереса грађана у јединици локалне самоуправе
подносе путем јавног конкурса (позива)?
У складу са чланом 138. ст. 1. и 3. Закона о спорту, програми из члана 137. став 1. тач. 4),
9), 11) и 15) Закона о спорту подносе се као посебан програм, на основу расписаног јавног
позива, ако посебним законом није друкчије прописано (финансирање установа и предузећа, односно привредних друштава којима је оснивач јединица локалне самоуправе). Те
предлоге програма подносе организације у области спорта са територије јединице локалне
самоуправе које ће бити носиоци програма, што може бити и надлежни спортски савез за
неки свој посебни програм.

5. Који територијални спортски савез има статус
надлежног територијалног (градског/општинског)
спортског савеза за јединицу локалне самоуправе?
Под надлежним територијалним спортским савезом сматра се искључиво онај територијални спортски савез који је учлањен у Спортски савез Србије (члан 138. став 6. Закона о спорту).
Према Статуту Спортског савеза Србије (у даљем тексту: ССС), члан ССС са исте територије
може постати само један територијални спортски савез. Да би неки територијални спортски
савез постао члан ССС, потребно је да испуњава следеће услове: да је регистрован у складу са
законом; ако његови циљеви одговарају циљевима ССС; ако је статут организације у складу са
Статутом ССС; ако испуњава законом и подзаконским актима, као и општим актима ССС прописане услове за обављање спортских активности и делатности; ако ефективно остварује своје
надлежности утврђене Законом о спорту и има усвојена и објављена спортска правила; ако
приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте ССС.
Сви чланови територијалног спортског савеза уједно су и посредни чланови Спортског
савеза Србије.

6. Да ли у свакој јединици локалне самоуправе
треба да постоји спортски савез?
Треба. Спортска пирамида у Републици Србији постављена је тако да у њој засебно место
имају територијални спортски савези: Спортски савез Србије, спортски савези аутономних
покрајина и спортски савези јединица локалне самоуправе. Закон о спорту у члану 102. став
1. није прописао могућност, већ је прописао да организације у области спорта са одређене
територији „оснивају”, ради уређивања и остваривања спортских питања од заједничког интереса, територијални спортски савез (за Републику Србију, аутономну покрајину, јединицу
локалне самоуправе).
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Без постојања територијалног спортског савеза није могуће из буџета финансирати програме организација у области спорта са територије јединице локалне самоуправе у складу
са законом.
Према статуту Спортског савеза Србије, територијални спортски савез члан ССС обавезан
је да ефективно остварује своје надлежности утврђене чланом 138. став 5. Закона о спорту.
У супротном, територијални спортски савез крши своје обавезе утврђене статутом ССС, због
чега му може и престати чланство у ССС.

7. Да ли су организације у области спорта дужне да се
учлане у градски, односно општински спортски савез?
Имајући у виду слободу удруживања, начелно нису у овој обавези. Међутим, овде посебно треба нагласити да су сви надлежни национални спортски савези редовни чланови
Спортског савеза Србије. Према Статуту Спортског савеза Србије, све организације у области
спорта које су учлањене у неки од савеза који је редовни или придружени члан Спортског
савеза Србије, уједно су и посредни члан Спортског савеза Србије. Спортски савез Србије
и његови непосредни и посредни чланови функционишу као јединствени систем спорта у
Републици Србији, а непосредни чланови савеза (национални спортски савези) обавезни су
да предузму активности, укључујући и усвајање обавезујуће статутарне одредбе, којима ће
обезбедити да се организације из њихове надлежности са одређене територије учлане у одговарајући територијални спортски савез. Такође, пуни капацитети учешћа у систему спорта,
и то како у погледу коришћења права, тако и у погледу испуњења обавеза за егзистенцију у
систему спорта у највећој мери су доступни, координирани и интегрисани када се пирамида
спорта која се реализује управо кроз чланство у непосредно виши облик организовања у
пуном облику формира.

8. Да ли је спортски савез дужан да прими у чланство
организацију у области спорта са своје територије?
У складу са чланом 50. ст. 1. и 4. Закона о спорту, који се на основу члана 98. став 3. и члана
102. став 4. Закона о спорту сходно примењује на оснивање, упис у Регистар и обављање
спортских активности и спортских делатности, стицање средстава и остваривање прихода,
као и на друга питања у вези са радом територијалног спортског савеза, свако лице може
под једнаким условима утврђеним статутом да постане члан спортског савеза, а чланство у
спортском савезу не може се преносити, нити наследити.
Према Статуту ССС, територијални спортски савез члан ССС дужан је да прими у своје
чланство организацију у области спорта са територије јединице локалне самоуправе, која
је регистрована у складу са законом и испуњава услове за обављање спортских активности
и делатности прописане Законом о спорту, у року од 60 дана од дана подношења уредног
захтева за пријем у чланство, ако је њихов статут у складу са статутом тог савеза.
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Територијални спортски савез, члан ССС, може у чланство примити само организацију из
одређене гране, односно области спорта која је у систему спорта успостављеном Статутом
ССС, односно која је у непосредном или посредном чланству ССС.

9. Ко предлаже годишње програме уколико у јединици локалне
самоуправе не постоји територијални спортски савез
или он не функционише у складу са Законом о спорту?
Према Закону о спорту, у случају да у јединици локалне самоуправе не постоји територијални спортски савез или он не функционише у складу са Законом о спорту, надлежности
за предлагање годишњих програма преузима привремено Спортски савез Србије. За преузимање надлежности потребно је да министар омладине и спорта донесе решење о преношењу надлежности на Спортски савез Србије. Против решења министра надлежног за спорт
може се покренути управни спор, у складу са Законом о управним споровима.
Привремено остваривање надлежности територијалног спортског савеза за одређену
јединицу локалне самоуправе од стране Спортског савеза Србије траје док се не измени
(укине) решење министра омладине и спорта.

10. На који начин Спортски савез Србије привремено
врши надлежности територијалног спортског
савеза одређене јединице локалне самоуправе?
То питање је уређено Статутом ССС. Управни одбор ССС образује Спортски одбор за
одређену јединицу локалне самоуправе и именује и разрешава његове чланове на предлог председника ССС. Делокруг, послови, састав и начин рада појединих спортских одбора уређује се одговарајућим општим актима и одлукама које доноси Управни одбор ССС.
Уколико је за остваривање надлежности потребно доношење одређеног општег акта, тај
акт усваја Управни одбор ССС на предлог Спортског одбора, а ако Спортски одбор не достави предлог у примереном року, онда предлог акта утврђује председник ССС. Појединачне
одлуке Спортског одбора подносе се на сагласност председнику ССС, ако друкчије није утврђено актом о оснивању Спортског одбора. Ако председник ССС одбије давање сагласно
сти, коначну одлуку доноси Управни одбор ССС. Надзор над радом спортских одбора врше
председник и генерални секретар ССС.
Управни одбор ССС дужан је да предузима активности да привремено остваривање надлежности територијалног спортског савеза јединице локалне самоуправе траје што је могуће краће.
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11. Да ли јединица локалне самоуправе може да
финансира реализацију програма организација у
области спорта преко спортског савеза?
Не може. Јединица локалне самоуправе не може да финансирање спортских активности
и делатности организација у области спорта са територије јединице локалне самоуправе
врши преко територијалног спортског савеза, ни када су у питању годишњи програми, ни
када је реч о посебним програмима. Коначна одлука о финансирању одређеног програма
јесте на надлежном органу јединице локалне самоуправе, који са носиоцем одобреног програма закључује уговор о реализацији програма. Јединица локалне самоуправе, међутим,
не може да доноси одлуке о финансирању годишњих програма из члана 137. став 1. тач. 1), 3),
4), 6), 8), 12), 13) и 14) Закона о спорту без предлога територијалног спортског савеза у складу са чланом 138. став 3. Закона о спорту. У наведеном смислу, изузетно је важно правити
суштинску разлику између термина „предлагач програма” и термина „носилац програма”,
које користи Закон о спорту и подзаконска акта донета на основу тог закона.

12. О чему су дужни да воде рачуна спортски савез и његови
чланови при предлагању и реализацији програма?
Градски и општински спортски савези и њихови чланови у обављању спортских активности и спортских делатности дужни су да се нарочито ангажују на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер-плеја, унапређењу васпитно-образовног и стручног рада у спорту,
подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању
насиља и допинга у спорту. Осим тога, обавезни су и да обезбеде да бављење спортом буде
хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и
друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од
злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под
једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне
инвалидности, пол и друго лично својство.
Такође, градски и општински савези посебно морају водити рачуна, и то како у сопственом раду, тако и у раду својих чланица, о томе да је забрањена свака непосредна и посредна дискриминација, укључујући и говор мржње, по било ком основу, спортиста, спортских
стручњака, спортских организација и других лица учесника у систему спорта, на отворен
или прикривен начин, а која се заснива на неком стварном или претпостављеном личном
својству. Овом забраном дискриминације обухваћена је и забрана дискриминације професионалних спортиста и спортиста који желе то да постану у погледу запошљавања, зараде
или услова рада, осим када се прављење разлике, односно стављање спортисте у неповољнији положај у односу на друге спортисте у истој или сличној ситуацији темељи на самој
природи или стварним и одлучујућим условима обављања одређене спортске активности,
а циљеви који се тиме желе постићи јесу оправдани. Спортиста, односно друго лице има
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право на накнаду штете коју претрпи актима дискриминације, злоупотреба, злостављања
и насиља од стране организације или лица у области спорта, а на забрану дискриминације
примењују се поред одредаба Закона о спорту и одредбе закона којим је уређена забрана
дискриминације, ако Законом о спорту није друкчије утврђено.

13. На који начин градски/општински спортски савез
подноси предлоге годишњих програма?
Када предлог годишњих програма организација у области спорта са територије јединице локалне самоуправе подноси надлежни територијални спортски савез за општину/
град, обједињено за свој програм и програме организација у области спорта, предлог
програма треба да буде поднет засебно за сваког носиоца програма (посебан образац
за сваког носиоца програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана
137. став 1. Закона о спорту), уз подношење збирног прегледа свих предлога према носиоцима програма.

14. Да ли се у оквиру годишњег програма градског/општинског
спортског савеза могу финансирати и зараде запослених
у спортском савезу и за који број запослених?
Могу. Према члану 118. став 7. Закона о спорту зараде лица ангажованих на непосредној реализацији програма спадају у оправдане директне трошкове програма, па је јединица
локалне самоуправе овлашћена да финансира зараде запослених у територијалном спортском савезу који учествују у реализацији програма кроз финансирање годишњег програма тог спортског савеза. На јединици локалне самоуправе је да оцени да ли је у програму
пријављен број запослених лица оправдан са становишта обима и циљева програма, као и
да одреди у којој висини се финансирају зараде, водећи рачуна о ограничењу висине зараде
из члана 11. став 4. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује
општи интерес у области спорта (две просечне бруто зараде у Републици Србији према подацима органа надлежног за послове статистике).
Број потребних лица за непосредну реализацију програма одређује се самим програмом, као што се и одређује начин ангажовања: запослење или хонорарни ангажман. Запо
слење је логичан начин ангажовања за оне послове који су „стални” и трају читаве године,
као што су сигурно послови на испуњењу законских обавеза од стране спортског савеза. За
та запослена лица, ангажман траје читаве године, па се и зараде у буџету годишњег програма (финансијском плану програма) одређују за свих 12 месеци.
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15. У чему се све састоји годишњи програм градског/
општинског спортског савеза?
Према члану 138. став 6. Закона о спорту, надлежни градски/општински спортски савез
подноси предлог свог годишњег програма и годишњих програма свих организација у области спорта са седиштем на територији града/општине из члана 137. став 1. тач. 1), 2), 3), 5),
6), 8), 10), 12) 12), 14) и 16) Закона о спорту. Градски/општински спортски савез у предлогу свог
програма наводи и активности за које се, сагласно Закону о спорту, подносе посебни програми и не може да конкурише по јавном позиву (члан 114. став 2. Закона о спорту). Предлог годишњег програма спортског савеза може да садржи и активности учесника у систему
спорта који су његови чланови. Градски/општински спортски савез је према Закону о спорту
обавезан да прати реализацију одобрених програма других организација у области спорта
чији је био предлагач и да на крају реализације програма поднесе извештај граду/општини о
остваривању циљева и ефеката програма, а ако уочи озбиљни проблем и недостатке у реализацији програма, и пре тога (члан 130. став 8, у вези са чланом 138. став 1. Закона о спорту).
Поред обавеза непосредно утврђених Законом о спорту, градски/општински спортски савез
има и обавезе утврђене за територијалне спортске савеза Националном стратегијом развоја
спорта (члан 142. став 2. тачка 5) и став 3. Закона о спорту). Разуме се, спортски савез има
на годишњем нивоу и одређене обавезе које проистичу из статута савеза. Из претходно
наведеног проистиче и обавезни минимални садржај годишњег програма градског/општинског спортског савеза, за чију се реализацију обезбеђују средства у буџету града/општине.
Предлог годишњег програма градског/општинског спортског савеза морао би минимално
да садржи све оне програмске целине које произилазе из његових законских обавеза: обрада и предлагање годишњих програма организација у области спорта са територије града/
општине; праћење реализације програма; подношење годишњег извештаја (анализе) граду/
општини о реализацији програма које је савез предложио; реализација активности из Националне стратегије развоја спорта и Програма развоја спорта у граду/општини.

16. Да ли је иста динамика за подношење свих предлога
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у јединици локалне самоуправе?
Није. Закон о спорту прави битну разлику између тзв. годишњих и посебних програма.
Ти програми се не разликују по својој суштини, већ према лицима која могу да их поднесу
и према динамици подношења. Наиме, Закон о спорту је прописао програмски календар за
подношење годишњих програма и одлучивање о поднетим предлозима.
Годишњи програм се извршава према следећој динамици:
• 1. јун – носиоци програма достављају своје предлоге годишњих програма јединици
локалне самоуправе;
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•
•
•
•

1. јул – надлежни орган јединице локалне самоуправе образује стручну комисију за
избор програма и пројеката која анализира и оцењује поднете предлоге годишњих
програма;
15. јул – јединица локалне самоуправе утврђује обједињени предлог годишњих програма реализације задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта, на
предлог стручне комисије, за наредну буџетску годину;
15. децембар – јединица локалне самоуправе ревидира предлоге годишњих програма и усклађује их са средствима утврђеним у буџету за наредну годину;
30. децембар – јединица локалне самоуправе обавештава носиоце програма о висини одобрених средстава по програмима.

Наведени рокови за годишње програме јесу крајњи рокови у Програмском календару. Јединица локалне самоуправе могла би да одреди краће рокове од прописаних, али не и дуже.
Закон о спорту није прописао рокове за објављивање јавног позива за предлагање посебних програма и њихово објављивање. Ти рокови могу бити прописани актом који доноси
јединица локалне самоуправе у складу са чланом 138. став 2. Закона о спорту.

17. Да ли јединица локалне самоуправе може да
одступи од програмског календара?
Може изузетно. Јединица локалне самоуправе може изузетно одобрити одређени годишњи програм којим се реализује задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта и на основу поднетог предлога програма у току године, без јавног позива, у случају
када је у питању програм од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана
у јединици локалне самоуправе, а подносе га овлашћене организације у области спорта и
када је у питању програм који није из објективних разлога могао бити поднет у складу са
Програмским календаром, а предмет и садржај програма је такав да може бити успешно
реализован само од стране одређеног носиоца програма.

18. Да ли су могући партнерски програми?
Јесу. Организације у области спорта могу да подносе предлоге програма самостално или
удружене са другим организацијама. Партнери организација које учествују у реализацији програма, и њихови трошкови, прихватају се ако испуњавају исте услове који се примењују и за
кориснике додељених средстава. Партнерске организације треба да дају Изјаву о партнерству.
У случају партнерских програма, само једна организација биће директно одговорна за управљање одобреним финансијским средствима свих партнерских организација у програму, тако
да мора имати унутрашњу организацију која ће омогућити такво финансијско пословање.
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19. За који период се може поднети предлог програма?
Предлог програма може се односити на активности које се реализују најдуже до краја
буџетске године у којој се одобрава програм. Предлог програма може се изузетно односити
и на активности које се реализују у дужем временском периоду, до четири године, под условом да је то нужно с обзиром на природу и циљеве активности, да су предлогом програма
за сваку годину предвиђена потребна средства и да су мерљиви годишњи резултати реализације програма.
Наставак реализације програма одобрава се сваке године. Реализација, односно наставак
програма може се одобрити само ако је поднет годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу с уговором о реализовању програма и ако су остварени очекивани резултати.
Ако је програм комплексан и вишегодишњег карактера, предлог програма мора да садржи организацију програма у фазама, с тим да једна фаза не може бити дужа од пројектоване
буџетске године.

20. Да ли организација у области спорта подноси један годишњи
програм за сваку од области потреба и интереса грађана
у области спорта који укључује и посебан програм?
Не. Предлози годишњих и посебних програма подносе се одвојено за сваку од области
потреба и интереса грађана у области спорта из члана 137. став 1. Закона о спорту.

21. Из колико се целина састоји предлог програма?
Предлози годишњих и посебних програма састоје се из једне или више програмских целина, у зависности од природе и садржине програма, укључујући и самосталну програмску
целину која се односи на активности повезане са спортом деце.

22. Да ли предлог програма треба да садржи детаљан опис
активности којима ће се програм реализовати?
Да. Предлог програма треба да садржи детаљан опис активности којима ће се програм
реализовати, што обухвата означење и опис програмских целина (на пример, код програма
припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме, а посебно
учешће на такмичењу, и то посебно за свако такмичење у којем се учествује), укључујући и
самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са спортом деце, и
активности на реализацији програма (навести хронолошки све активности које ће се реализовати у оквиру програма, и сваку описати са једним или два пасуса у којима ће се навести
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подактивности, које ће циљне групе бити обухваћене, како ће се реализовати, шта ће бити
улога сваког од учесника и партнера).

23. Шта се у предлогу програма означава у
вези с учесницима у програму?
У предлогу програма треба обавезно навести следеће податке у вези с учесницима у
програму:
• руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство);
• број учесника (укупан број и број по категоријама, улогама у програму; код организације спортског такмичења од посебног значаја за општину/град: очекивани број
спортских организација и спортиста на такмичењу, број службених лица надлежног
спортског савеза);
• тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама);
• организације партнери (опис партнера) и разлози за предложену улогу сваког
партнера.

24. Шта се у предлогу програма означава у вези с
очекиваним резултатима програма?
У предлогу програма се обавезно описује општа сврха која се жели постићи реализацијом програма и резултати, односно користи које настају као последица успешно изведених активности, утицај на циљне групе, публикације и остали производи, као и могућност
понављања активности из програма.

25. Шта се у предлогу програма означава у вези
са самоевалуацијом програма?
У предлогу програма у вези с евалуацијом, односно самоевалуацијом програма треба
навести следеће податке:
• како ће се пратити реализација програма;
• како ће се пратити наменско коришћење средстава;
• које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта
ефикасности, успешности, утицаја, релевантности и одрживости);
• ко ће радити евалуацију – хоће ли евалуација бити унутрашња или спољна;
• шта ће се, када, како и зашто пратити и оцењивати;
• који су индикатори успешности реализације програма.

106

III Предлагање програма

26. Шта се у предлогу програма означава у вези са
финансијским планом (буџета) програма?
У предлогу програма се наводе сви релевантни подаци у вези са вредношћу програма,
изворима и висином прихода и врстом и висином трошкова. У предлогу програма се обавезно наводи укупна вредност програма, укључујући и нефинансијско учешће носиоца програма. Када су у питању потребна средства за реализацију програма, наводе се планирана
средства по свим планираним изворима прихода. Када је реч о трошковима за реализацију
програма, наводе се како директни оправдани трошкови, тако и индиректни оправдани
трошкова, по врстама трошкова (уз означење јединице мере, бројем јединице и цене по
јединици, као и укупне цене трошка), који су наведени у обрасцима предлога годишњих
и посебних програма одштампаних уз Правилник о одобравању и финансирању програма
којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16). Те
„допуштене” врсте трошкова требало би да буду наведене и у обрасцима у правилнику који
доноси јединица локалне самоуправе на основу члана 138. став 2. Закона о спорту.
Сваку врсту трошкова треба у финансијском плану програма поделити на подврсте (нпр.
1. на 1.1, 1.2, 1.3), у зависности од природе трошка. На пример: трошкове путовања разделити
према виду превоза и томе да ли је у земљи или иностранству; бруто зараде лица запослених на реализацији програма разделити према називима радних места, односно улози у реализацији програма; набавку спортске опреме разделити на врсту опреме (патике, дресови,
шортсеви, тренерке, мајице, јакне, лопте, торбе) итд. Финансијски план програма може бити
приложен и као посебна ексел табела.

27. Да ли се за набавку добара и услуга потребних за реализацију
програма мора планирати спровођење јавне набавке?
Да. За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати
спровођење јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама.
При томе, изузетно, Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије има, у складу
са чланом 107. став 7. Закона о спорту, статус националног тренинг-центра и има искључиво
право за обављање делатности организације и реализације континуираних тренинга и завршних припрема перспективних и врхунских спортиста, осим уколико из објективних разлога
организација и реализација континуираних тренинга и завршних припрема перспективних
и врхунских спортиста није могућа у Заводу за спорт и медицину спорта Републике Србије.
Узимајући у обзир чл. 2, 107, 108. и 109. Закона о спорту, Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије је наручилац, у смислу Закона о јавним набавкама, те за обављање делатности
организације и реализације континуираних тренинга и завршних припрема перспективних
и врхунских спортиста има искључиво право које му је додељено Законом о спорту. Дакле,
уколико спортски савез и други корисници услуга као наручиоци, у смислу Закона о јавним
набавкама, имају потребу за услугама организације и реализације континуираних тренинга и
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завршних припрема перспективних и врхунских спортиста, могу са Заводом за спорт и медицину спорта Републике Србије да закључе уговор за ту услугу, за коју Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије има искључиво право, без примене одредаба Закона о јавним
набавкама. У овом случају, савези и други корисници дужни су само да, на основу члана 7. став
2. Закона о јавним набавкама, поступају у складу са начелима јавних набавки (Мишљење Управе за јавне набавке Број: 011-00-197/15 од 30. маја 2016. године).

28. Којих правила треба да се придржава подносилац
програма при планирању програма?
Организације у области спорта које подносе предлог за финансирање одређеног годишњег програма, односно конкуришу по јавном позиву за доделу средстава за реализовање одређеног посебног програма треба да воде рачуна да се у припреми програма држе
свих „златних правила” доброг планирања. Она обухватају:
1. дефинисање нивоа организације програма:
–– организациона позадина – одређивање заинтересованих страна (ко са ким),
–– план структуре програма (шта),
–– одређивање обима – постављање циљева (опис резултата који се очекује);
–– план одвијања програма (шта, када),
–– планирање термина (ко, када),
–– планирање капацитета (ко, колико),
–– основно планирање трошкова (колико и када),
–– планирање укупних трошкова (колико укупно),
–– пописивање ограничења и суочавање с ризицима (незаобилазни временски рокови, расположивост кључних ресурса – околности ван наше моћи),
–– план квалитета (колико добро – изричита и прећутна очекивања),
–– управљање програмом – стварно спровођење;
2. развој плана програма:
–– дефинисање задатака (активности), њиховог редоследа и трајања,
–– распоређивање,
–– планирање ресурса (људи, опреме, објеката),
–– организационо планирање,
–– процена трошкова и буџета,
–– препознавање ризика,
–– планирање квалитета,
–– планирање корисника.
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29. Шта треба да садржи предлог програма?
Предлог програма садржи детаљне податке о:
1. носиоцу програма;
2. области потреба и интереса грађана у којој се остварује програм из члана 137. став
1. Закона;
3. учесницима у реализацији програма и својству у којем се ангажују;
4. циљевима и очекиваним резултатима, укључујући то које ће проблеме програм решити и којим групама популације и на који начин ће програм користити;
5. врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно
обављања активности;
6. томе како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата
програма);
7. финансијском плану (буџету) програма, односно потребним новчаним средствима,
исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;
8. динамичком плану употребе средстава (временски оквир у којем су средства потребна и рокови у којима су потребна);
9. начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата;
10. претходном и будућем финансирању носиоца програма и програма.
У предлог годишњег и посебног програма уносе се одговарајући подаци о личности из
члана 5. став 10. Закона о спорту лица која учествују у реализацији програма.

30. Које формалне услове би требало да испуни предлог програма?
Предлози програма би требало да испуне следеће формалне услове:
1. да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене основне информације о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених
средстава, област општих потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона
о спорту) и које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно
носиоца програма;
2. да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко
попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби;
3. да је потпун, јасан, прецизан и садржи веродостојне податке;
4. да је поднет у прописаном року.
Обрасци (апликациони формулари) за подношење предлога програма утврђују се актом
јединице локалне самоуправе из члана 138. став 2. Закона о спорту (правилником о финансирању програма у јединици локалне самоуправе).
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31. Која документација би требало да буде
поднета уз предлог програма?
Да би надлежни орган јединице локалне самоуправе могао да одлучи о поднетом програму, потребно је да се уз предлог програма подносе документација којом се доказује испуњеност прописаних ближих критеријума за задовољавање потреба и интереса грађана
у области спорта у јединици локалне самоуправе и изјава носиоца програма да не постоје
препреке из члана 118. ст. 4. и 5. и члана 13. став 5. Закона о спорту да му се одобри програм.
Уз предлог програма требало би као прилог обавезно да буде приложена следећа документација:
• пропратно писмо;
• копија решења о регистрацији носиоца програма;
• три примерка обрасца предлога програма;
• це-де/флеш са предлогом програма;
• копија уговора о отварању рачуна са банком;
• одлука о суфинансирању програма или потврда о намери о суфинансирању програма, ако су финансијским планом програма предвиђени и други извори прихода осим
буџета јединице локалне самоуправе;
• копија статута носиоца програма;
• копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину и финансијског
плана за текућу годину носиоца програма;
• писмо о намерама од издавача или медијских кућа уколико је програмом предвиђено бесплатно штампање или објављивање одређених промотивних материјала;
• изјава носиоца програма, потписана од заступника, да не постоје препреке из члана
118. став 5. и 133. став 5. Закона о спорту;
• календар такмичења надлежног спортског савеза за програм организације спортског такмичења од значаја за општину/град;
• изјава о партнерству попуњена и потписана од стране свих партнера у програму, код
партнерских програма;
• одлука надлежног спортског савеза града/општине о утврђивању предлога годишњих програма;
• копија решења о додели ПИБ-а носиоцу програма (ако ПИБ није садржан у решењу
о регистрацији);
• потврда надлежног националног гранског спортског савеза о чланству спортске организације.
Која се све документација подноси, ближе се утврђује актом јединице локалне самоуправе из члана 138. став 2. Закона о спорту (правилником о финансирању програма у јединици
локалне самоуправе).
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32. Која се документација подноси уз програм
изградње и одржавања спортског објекта?
Уз програм изградње и одржавања спортског објекта мора бити приложена документација којом се доказује испуњеност прописаних услова и критеријума према закону којим се
уређује област планирања и изградње, као и документација о спровођењу програма (предрачун радова; власнички лист за земљиште и објекат; уговор о заједничком улагању; локацијска дозвола, грађевинска дозвола или решење којим се одобрава извођење радова на
адаптацији или санацији спортског објекта; главни пројекат према закону којим се уређује
област планирања и изградње; окончана или последња привремена ситуацију за извршене
радове и извештај надзорног органа – код фазне изградње; други докази).

33. На који се начин јединици локалне самоуправе доставља
предлог програма, са пратећом документацијом?
Образац предлога програма и документација који се достављају уз предлог програма
морају бити у потпуности попуњени и достављени у три примерка, с тим да образац предлога програма треба бити достављен и у електронској форми (це-де, флеш).
Сва обавезна и пратећа документација, као и компакт-диск или флеш меморија (це-де/
флеш), морају бити достављени надлежном органу јединице локалне самоуправе (по правилу, градском/општинском већу) у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења
која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на званичну адресу општине/града. Предлог програма за који је послат у више коверата, тј. пакета, не би
требало бити узет у обзир.
Предња страна коверте са предлогом програма мора садржати најмање следеће податке:
1) назив годишњег/посебног програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта; 2) назив подносиоца предлога; 3) адресу подносиоца предлога; 4) назив програма; 5) напомену да се не отвара пре истека рока из јавног позива (код посебних програма).
Уколико примљени предлог програма није поднет на прописани начин, овлашћено
службено лице општине/града треба да без одлагања укаже подносиоцу програма на тај
пропуст и да га позове да недостатке отклони у року од седам дана.
Образац за пријављивање предлога програма треба да буде доступан код надлежних
служби општине/града и на званичном интернет сајту општине/града.

34. Које су неке од најчешћих грешака у писању програма?
Неке од најчешћих грешака у писању програма јесу:
• програм се не уклапа у области дефинисане Законом о спорту (није под њих подведен)
као потребе и интереси грађана у области спорта у јединицама локалне самоуправе;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

програм се не уклапа у развојне циљеве приоритете јединице локалне самоуправе у
области спорта дефинисане Програмом развоја спорта у јединици локалне самоуправе;
није узет у обзир социоекономски и демографски контекст;
нису узети у обзир други, комплементарни програми који се реализују или су у скорије време реализовани у јединици локалне самоуправе;
однос између непосредног и дугорочног циља није јасан;
нејасно дефинисан проблем и непосредни циљ;
нејасно је ко су планирани корисници програма;
необјективан и нереалан став о томе шта се програмом може постићи;
мешају се циљеви са средствима за реализацију;
радни план недовољно осмишљен, догађаји лоше распоређени;
није предвиђено довољно времена за извршење одређеног задатка;
недовољно средстава за управљање програмом.

35. Које су неке од најчешћих административних
грешака при подношењу предлога програма?
Неке од најчешћих административних грешака које се јављају при подношењу предлога
програма и које су формални разлог за одбијање програма јесу:
• предлог није стигао у прописаном року – аутоматски се одбацује;
• није поштована обавеза подношења програма на прописаном формулару;
• изјава подносиоца предлога програма није попуњена и није потписана;
• није достављен захтевани број примерака;
• није достављена електронска верзија програма на це-деу или путем интернета;
• недостаје неки од основних докумената;
• изјаве о партнерству нису потписане или нису достављене;
• износи у буџету нису исказани у динарима;
• трајање програма се разликује од захтева јавног обавештења, односно позива;
• средства која се траже од јединице локалне самоуправе нису у складу са правилима
(већа су или мања, проценти су неодговарајући);
• достављен само један део буџета, недостају остали – други извори финансирања,
образложење;
• партнерство није прихватљиво;
• организација је поднела два или више предлога, а то није дозвољено јавним позивом.

36. Шта значи коришћење Матрице логичког
оквира у предлогу програма?
Приступ путем логичког оквира је специфична методологија планирања која се може користити како као средство за израду стратегије, тако и за припрему најразноврснијих програма

112

III Предлагање програма
(пројеката). Производ овог процеса јесте Матрица логичког оквира, која увек иде уз предлог
програма. Матрица је алатка која помаже у развијању и писању предлога програма, а може
бити и средство провере. Матрица логичког оквира састоји се из 16 поља. Четири основна
поља су дефинисање: општег циља програма, посебног (специфичног) циља програма, очекиваних резултата, активности. Свако од ова четири поља објашњава се кроз четири поља: логика
програма (интервенције), показатељи успеха (индикатори – два до три показатеља за мерење
једног циља, који се могу објективно верификовати), извори и средства провере (средства верификације), претпоставке и ризици. Матрица је ефикасан инструмент за идентификацију и
анализирање проблема и утврђивање циљева и активности за решавање датих проблема. Она
олакшава евалуацију програмских циљева и поређење планираних и остварених резултата.
Идеално заузима само једну страницу и садржи исте информације као и предлог програма.
Користи се у свакој фази програмског (пројектног) циклуса.
Да би се саставила Матрица логичког оквира, подносилац програма мора да сачини анализу проблема и анализу решења, везаних за конкретни програм. Приликом анализе проблема, потребно је савладати два корака: идентификовање крупних проблема са којима се
суочавају корисници / циљне групе; развијање „дрвета проблема” како би се утврдили узроци и последице проблема (нпр. насиља на утакмицама). Дефинисање „дрвета проблема” није
ништа друго до: идентификовања главних проблема којима се програм бави; утврђивања узрока, односно ствари које треба променити како би се кључни проблем решио; констатације
последица које се догађају услед нерешавања главног проблема.

37. Како се графички приказује Матрица логичког оквира?
Логика програма
Општи циљеви

Посебни циљеви

Који су то
општи циљеви
којима програм
доприноси? Шири
циљеви Програма
развоја спорта у
јединици локалне
самоуправе
Које специфичне
циљеве желимо да
постигнемо како
бисмо допринели
општим?

Индикатори

Средства
верификације
Кључни показатељи Где и како се
којима меримо
могу пронаћи
остваривање
информације
општег циља
о објективно
програма
проверљивим
показатељима?

Претпоставке

Кључни показатељи
који показују да
су специфични
циљеви остварени

Спољашњи фактори
који утичу на успех
програма. Ризици
које морамо узети у
обзир

Где и како се
могу пронаћи
информације
о објективно
проверљивим
показатељима?
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Логика програма
Очекивани
резултати

Активности

Индикатори

Средства
верификације
Очекивани
Кључни показатељи Где и како се
резултати потребни који показују
могу пронаћи
за остварење
да су резултати
информације
специфичних
остварени
о објективно
циљева
проверљивим
показатељима?
Које активности
Средства нужна за Извори провере
о напретку
и којим се
спровођење тих
редом морају
активности (особље, активности
опрема, радови)
Трошкови
спровести како
активности
би се остварили
резултати?

Претпоставке
Спољашњи услови
који морају бити
испуњени како би
резултати могли да
буду остварени
Који су предуслови
који морају бити
испуњени пре
почетка програма?

38. Због чега се користи SWOT анализа при
изради предлога програма?
SWOT анализа се користи да би се уочиле предности, слабости, могућности и опасности
које се односе на носиоца програма и све друге актере који су у функцији остварења циљева из програма. Када су основни циљеви дефинисани, ти циљеви морају да се уклопе у одговарајуће елементе SWOT анализе, посебно у деловима у којима би дефинисане предности
и могућности могле да се користе како би се превазишао или умањио ефекат слабости и
умањиле опасности.
SWOT је енглеска скраћеница за Strengths (предности – садашња ситуација, интерно),
Weaknesses (слабости – садашња ситуација, интерно), Opportunities (могућности – будућност, екстерно) и Threats (претње – будућност, екстерно). Предности и могућности помажу
носиоцу програма да реализује све постављене циљеве, а слабости и претње га у томе
спречавају. Снаге и слабости су елементи унутрашње структуре носиоца програма и његовог окружења, док су могућности и претње екстерно условљени фактори. Циљ спровођења
SWOT анализе јесте да основни циљеви програма буду развијени тако да се искористе снага
и могућности како би се ублажиле или превазишле слабости и претње.

39. Како се графички приказује табела SWOT анализе?
Унутрашњи фактори
Спољашњи фактори
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Помаже
Снаге
(Strengths)
Могућности
(Opportunities)

Спречава
Слабости
(Weaknesses)
Претње
(Threats)

IV
ПОСТУПАК ОДОБРАВАЊА
ПРОГРАМА

IV Поступак одобравања програма

1. На који начин би требало да се одобравају програми?
Начин одобравања програма зависи од тога да ли су у питању годишњи или посебни програми. Када су у питању годишњи програми, јединица локалне самоуправе би пре 1. јуна текуће
године требало да објави јавно обавештење о покретању поступка за достављање предлога
годишњих програма за наредну буџетску годину, од стране овлашћених предлагача.

2. Која је динамика одобравања програма?
Динамика одобравања програма зависи од тога да ли су у питању годишњи или посебни
програми. Основна динамика одобравања годишњих програма прописана је Законом о спорту, док динамика одобравања посебних програма треба да буде утврђена у јавном позиву.
Основна динамика за одобравање годишњих програма требало би да буде:
• Надлежни орган јединице локалне самоуправе у року од 60 дана од дана усвајања буџета општине/града објављује јавно обавештење о максимално расположивом износу у
буџету општине/града за финансирање годишњих програма и финансирање посебних
програма, по областима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона о спорту;
• 20. април – организације у области спорта достављају своје предлоге годишњих програма надлежном територијалном спортском савезу, на прописаном обрасцу;
• 1. јун – надлежни територијални спортски савез разматра приспеле предлоге организација у области спорта, утврђује коначне предлоге годишњих програма који би се финансирали из буџета општине/града, врши ревизију предлога и обрасца предлога програма
и доставља предлоге надлежном органу јединице локалне самоуправе, на прописаним
обрасцима, заједно са обједињеном рекапитулацијом предложених програма;
• 5. јун – председник општине / градоначелник образује стручну комисију за одобрење
годишњих програма и јавно објављује њен састав;
• 1. јул – стручна комисија анализира и оцењује поднете предлоге годишњих програма
и подноси предлог председнику општине / градоначелнику;
• 15. јул – надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује прелиминарни обједињени предлог годишњих програма задовољавања потреба и интереса грађана у
општини/граду, за наредну буџетску годину, на основу предлога стручне комисије;
• 15. децембар – надлежни орган јединице локалне самоуправе ревидира прелиминарни обједињени предлог годишњих програма и усклађује га са средствима утврђеним у буџету општине/града за наредну годину, на предлог председника општине / градоначелника;
• 30. децембар – надлежни орган јединице локалне самоуправе одлучује (доноси решење) о одобравању програма и обавештава носиоце програма о висини одобрених
средстава по годишњим програмима;
• 31. јануар – председник општине / градоначелник закључује уговор о реализовању
програма.
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3. Где се објављује јавни позив и јавно обавештење
за достављање програма?
Јавно објављивање се врши на начин који буде прописан правилником јединице локалне
самоуправе о финансирању програма у области спорта. То може да буде и званични интернет сајт јединице локалне самоуправе. Ако јединица локалне самоуправе има службено
гласило, онда се јавно објављивање позива и обавештења врши и у том гласилу.

4. Шта треба да садржи јавни позив за
достављање посебних програма?
У јавном позиву се наводе битни услови и критеријуми које треба да испуне предложени
програми, а посебно: предмет јавног позива, висина средстава која су на располагању за
предмет јавног позива, крајњи рок до кога морају бити употребљена добијена средства, рок
до кога морају бити поднети предлози програма, датум обавештавања носиоца програма о
одобреним програмима, место, време и лице код кога се може добити документација у вези
с јавним позивом.

5. Да ли може да се ограничи број посебних програма које
може поднети иста организација у области спорта?
Може. Број посебних програма који могу бити поднети по јавном позиву и који могу бити
одобрени може бити у јавном позиву одређен на следећи начин:
1. дозвољава се подношење само једног предлога програма од стране једног носиоца
програма;
2. дозвољава се достављање више предлога програма истог носиоца програма, али се
одобрава само један;
3. дозвољава се достављање више предлога програма истог носиоца програма и
више може бити одобрено, али се ово условљава тиме да иста лица не могу бити
ангажована на овим програмима (различити програмски тимови);
4. дозвољава се да организација може бити партнер у већем броју програма, под условом да има капацитет да учествује у тим програмима.
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6. Да ли је у јавном позиву за достављање посебних програма
могуће дати и смернице (програмске задатке) за подношење
програма у одређеној области потреба и интереса
грађана у области спорта за коју се програми подносе?
Могуће је, иако се у пракси то не користи. Потпуно је супротно у пракси у европским
оквирима.
Програмски задатак се дефинише у складу са принципима управљања пројектним циклусом и обезбеђује јасан опис: образложења за предузимање одређеног задатка (уводни
део); задатка (циљеве и резултате) и питања која треба проучити, односно решити; очекиване методологије и плана рада (активности), укључујући време када ће се оне десити и њихово трајање; очекиваних захтева у погледу ресурса, посебно у погледу особља; захтева у вези
са извештавањем; критеријума одабира програма; потребне документације као прилога.
У уводном делу смерница најчешће се описује стање у јединици локалне самоуправе у
односу на област којом се позив бави, проблеми, шта је локална заједница до тада урадила,
допринос других актера, а даје се објашњење и разлог за увођење конкретног програма
који треба да реши оне проблеме који су дефинисани као важни за конкретну област (нпр.
спречавање насиља на спортским утакмицама). Након описа контекста у коме треба да се
реализују програми, најчешће следи опис општег и посебних циљева (и/или приоритета)
који желе да се постигну конкретним програмима. Из тог описа потенцијални подносиоци
програма треба да стекну јасну слику о томе које то дугорочне циљеве јединица локалне
самоуправе жели да постигне, као и шта жели да се постигне током трајања самог програма.
Смернице треба у уводном делу да садрже и конкретне информације о финансијским
аспектима подношења предлога програма. То подразумева давање финансијских појединости, у оквиру којих се наводи укупна сума расположива по јавном позиву, минимални и
максимални износ за који је могуће аплицирати и који је могуће одобрити, а дају се и инструкције везане за неопходно финансијско учешће подносиоца предлога програма.
Правила јавног позива односе се на следеће области: критеријуми одабира, како се
пријавити и процедуре које треба следити, евалуација и селекција предлога, подношење
пратеће документације, обавештење о одлуци, услови везани за спровођење програма по
добијању средстава. Ова правила би требало да буду највећим делом већ одређена правилником о финансирању програма у области спорта у јединици локалне самоуправе. Правилима јавног позива треба дефинисати и могућности у вези с партнерством, ангажовањем
сарадника и подуговарача.
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7. Да ли се може одредити максимално дозвољени
износ по програму за поједине потребе и
интересе грађана у области спорта?
Одлуком надлежног органа јединице локалне самоуправе могу бити одређени и максимално дозвољени износи по програму за поједине области потреба и интереса грађана у
јединици локалне самоуправе из члана 137. став 1. Закона о спорту. Уколико је таква одлука
донета, максимално дозвољени износ се наводи у јавном позиву и јавном обавештењу.
При одређењу максимално дозвољеног износа по поједином програму треба водити рачуна о приоритетима из члана 137. став 7. Закона о спорту и о томе да ниједна организација
у области спорта не може добити више од 20% средстава предвиђених буџетом јединице
локалне самоуправе за програме у области спорта.

8. Да ли се при одобравању програма и одређењу висине
средстава може користити тзв. бодовни систем?
Начелно може. Надлежни орган јединице локалне самоуправе може утврдити оквирни
горњи износ који се може одобрити из буџета општине/града организацијама у области
спорта за реализацију појединих годишњих програма из члана 137. став 1. Закона, тај износ
поделити бројем бодова који имају све организације у области спорта које су поднеле предлоге годишњих програма из исте области потреба и интереса грађана у области спорта,
и тако утврдити новчану вредност појединачног бода за текућу годину. Међутим, у овом
случају одређење новчане вредности појединачног бода представља само оквирни критеријум за доделу средстава за реализацију програма одређеног носиоца програма, а да ли
ће се и у ком обиму ће се одобрити средства, искључиво зависи од квалитета програма и
испуњености критеријума утврђених Законом о спорту, пратећим подзаконским актима и
актом јединице локалне самоуправе из члана 138. став 2. Закона о спорту. Такође, мора се
водити рачуна о приоритетима из члана 137. став 7. Закона о спорту и о томе да ниједна организација у области спорта не може добити више од 20% средстава предвиђених буџетом
јединице локалне самоуправе за програме у области спорта.

9. Ко оцењује поднете предлоге програма?
За оцену годишњих и посебних програма надлежни орган јединице локалне самоуправе треба да формира стручну комисију у којој би учествовали и представници надлежног
спортског савеза јединице локалне самоуправе. Комисија би требало да се састоји од лица
која имају искуство у управљању организацијама у области спорта и програмима у области
спорта. Не постоји законска препрека и да се образује посебна стручна комисија за оцену
програма из одређене области општег интереса из члана 137. став 1. Закона о спорту.
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Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога, на основу Закона о
спорту, правилника о финансирању програма у области спорта јединице локалне самоуправе и услова и критеријума наведених у јавном позиву и доставља надлежном органу јединице локалне самоуправе предлог за одобравање програма.
Комисија може да, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама или интервенцијама, пре достављања предлога надлежном органу јединице локалне самоуправе, тражи додатно објашњење од подносиоца, односно носиоца програма.
Комисија може о одређеном питању да прибави стручно мишљење од стране истакнутих стручњака или одговарајућих организација.
О раду комисије мора се водити записник.

10. Према којим критеријумима комисија
процењује поднете предлоге програма?
Стручна комисија процењује предлог програма, укључујући и буџет програма, према
следећим критеријумима:
1. испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог
програма;
2. испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених
Законом и овим правилником;
3. усклађености циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја
спорта у Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини/граду;
4. вредновање квалитета предлога програма.
Приоритет при давању предлога Комисије за одобравање средстава треба да имају програми који су боље оцењени према критеријумима у претходно наведеним тач. 3) и 4), ако
Законом о спорту или правилником јединице локалне самоуправе није друкчије одређено,
и који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета општине/града постигну
намеравани резултати. Осим тога, при давању предлога за одобравање програма којим се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, Комисија мора водити рачуна о
томе да приоритет имају програми који су структурне и развојне природе, а између програма организовања, односно учешћа на спортским такмичењима, приоритет имају програми
који се односе на спортска такмичења вишег ранга, у складу са Законом о спорту.

11. Како се врши оцењивање предлога програма у односу на
критеријуме за селекцију и критеријуме за процену програма?
Може се користити бодовно или описно оцењивање, с тим што треба оценити испуњеност сваког од утврђених критеријума, укључујући и подгрупе унутар одређеног критеријума.
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Оцена се може дати на следећи начин: и то: 1 – веома лоше; 2 – лоше; 3 – одговарајуће; 4 – добро; 5 – веома добро. Када се саберу максимални бодови у оквиру сваког критеријума (са све
подгрупама), добија се да сваки програм може имати максимално 100 бодова, односно оцену
веома добро. Изузетак постоји ако се оцењивање врши за категорисане спортске организације. У том случају, додатан критеријум је број бодова који је добијен на основу рангирања
спортских организација (максималних додатних 100 бодова).

12. Који би поступак требало да примени комисија
за оцену поднетих предлога програма?
Поступак одобравања програма који су примљени у предвиђеном року начелно би требало да се спроводи у три фазе.
У првој фази врши се административна (формална) провера и оцена испуњености прописаних услова и критеријума у погледу организације подносиоца предлога програма, односно
носиоца програма, форме предлога програма и адекватности предложеног програма. У зависности од тога како се предвиди правилником јединице локалне самоуправе, прву фазу би
спровела или стручна комисија или одређена стручна служба јединице локалне самоуправе.
У другој фази врши се евалуација (вредновање) квалитета програма од стране стручне комисије. У процесу евалуације користили би се критеријуми из табела вредновања из
Правилника о финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта (требало би, у мери колико је то могуће, бити преузета у правилник јединице локалне
самоуправе). Табела вредновања је сачињена у складу са добром међународном праксом
одобравања програма невладиних организација.
Ако стручна комисија у овој фази оцени финансијске и оперативне капацитете носиоца
програма оценом нижом од „одговарајуће” или значај програма оценом нижом од „добар”,
програм би требало да буде искључен из даље евалуације и за њега би се од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе донела одлука о одбијању.
Друга фаза се окончава достављањем надлежном органу јединице локалне самоуправе
предлога стручне комисије за одобравање одређених програма.
У трећој фази доноси се, на предлог стручне комисије, коначна одлука о одобравању
програма и одређењу висине средстава за реализацију програма, од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе.

13. Да ли комисија може да пре давања предлога за
одобравање програма обави преговоре са носиоцем
програма у вези са садржином предлога програма?
Може. У случају да комисија оцени да би за адекватну реализацију предложеног програма, који је прошао фазу селекције, било потребно начинити одређене измене у предложеном програму, може предложити носиоцу програма преговоре у том правцу и установити
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оквир и рок за преговоре. Резултат преговора може бити позитиван и негативан. Позитиван
исход преговора не мора да значи аутоматско одобравање средстава.

14. Када комисија даје предлог да се предложени
програм не прихвати?
Предлог да се програм не прихвати и средства не одобре комисија даје у следећим
случајевима:
1. програм није довољно релевантан са становишта остваривања циљева утврђених Националном стратегијом развоја спорта или Програмом развоја спорта у општини/граду;
2. други програми су приоритетнији, у складу са чланом 138. став 7. Закона о спорту;
3. финансијске и оперативне могућности подносиоца програма нису довољне;
4. програм је лошијег квалитета, односно добио је мањи број бодова током процене
квалитета предлога програма у односу на одабране предлоге програма;
5. резултати преговора нису имали позитиван исход.

15. Ко одлучује о одобравању програма?
Одлуку о одобравању програма доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе,
у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе.

16. Којим се актом одлучује о одобравању програма?
Надлежни орган јединице локалне самоуправе о одобравању програма одлучује појединачним решењем.

17. Да ли се против одлуке о одобравању програма у
области спорта може водити судски спор?
Може. Решења надлежног органа јединице локалне самоуправе о одобрењу годишњег
и посебног програма јесу коначна и против њих се може водити управни спор. При томе,
предмет управног спора не може бити, у складу са Законом о спорту, износ добијених средстава по основу годишњих и посебних програма.
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18. Које се друге мере могу предузети у вези са решењем
о одобравању програма, осим судског спора?
Подносилац програма који сматра да јединица локалне самоуправе при додели средстава за програме којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у
јединици локалне самоуправе није поштовала обавезе из Закона о спорту може се обратити
надлежној буџетској инспекцији (члан 169. став 5. Закона о спорту). Приговор се може поднети и надлежној спортској инспекцији, која је овлашћена да привремено забрани извршење
појединачног акта којим се одобрава програм за задовољавање општих потреба у области
спорта, односно потреба и интереса грађана у области спорта у јединици локалне самоуправе, уколико је програм одобрен супротно Закону о спорту (члан 173. став 1. тачка 14)
Закона о спорту).
Незадовољни подносилац програма може се обратити и Државној ревизорској институцији, у складу са Законом о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС”,
бр. 101/05, 54/07 и 36/10) и обавести је о неправилностима у трошењу буџетских средстава
(ту није реч ни о каквом приговору или жалби). Према том закону, предмет ревизије су и:
правилност пословања субјеката ревизије у складу са законом, другим прописима и датим
овлашћењима; сврсисходност располагања јавним средствима у целости или у одређеном
делу; акта и радње субјекта ревизије које производе или могу произвести финансијске
ефекте на примања и издатке корисника јавних средстава, имовину државе, задуживање
и давање гаранција, као и на сврсисходну употребу средстава којима располажу субјекти
ревизије. Јединица локалне самоуправе јесте субјект ревизије.

19. Да ли и саме организације у области спорта могу бити
субјекти ревизије од стране Државне ревизорске институције?
Могу. Субјектима ревизије се, између остало, сматрају и: директни и индиректни кори
сници буџетских средстава Републике Србије, територијалних аутономија и локалних власти
у складу са прописима којима се уређује буџетски систем и систем јавних прихода и расхода;
правна и физичка лица која примају од Републике Србије, територијалних аутономија и локалних власти дотације и друга бесповратна давања или гаранције.

20. Да ли се са лицем којем је одобрен програм закључује уговор?
Да. Са носиоцем одобреног програма јединица локалне самоуправе закључује уговор
о реализовању програма, којим се обавезно уређују: назив и седиште носиоца програма,
односно пројекта; врста и садржина програма, односно пројекта; време реализације програма, односно пројекта, тј. обављања активности; циљеви и очекивани резултати; висина
додељених средстава; временски план употребе средстава; начин надзора над одвијањем
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реализације програма, односно пројекта; обавезе носиоца програма у погледу подношења
извештаја о реализацији програма, односно пројекта; доказивање реализације програма,
односно пројекта, наменског коришћења средстава, медијског представљања програма,
односно пројекта и учешћа јединице локалне самоуправе у његовом финансирању.
Уговор се закључује са носиоцем годишњег програма за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона о спорту за коју је поднет предлог програма.
Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у
року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Уговор о реализовању програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта, закључен супротно одредбама Закона о спорту, ништав је.
При томе, приликом реализације стипендирања за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста и додељивања награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта на територији јединице локалне самоуправе физичким лицима, јединица локалне самоуправе закључује уговор о одобравању
стипендије, односно награде на основу кога се спортисти месечно исплаћује стипендија,
односно награда, лично са спортистом, односно лицем коме се награда додељује. Тај уговор
обавезно садржи: новчани износ стипендије спортисти, односно награде појединцу, рокове
исплате, рок важења уговора и обавезе спортисте, односно појединца који је добио награду.

21. Како поступити ако су програму одобрена
средства мања од тражених?
Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног програма додељена средства мања
од средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да
пре закључења уговора о реализовању програма усклади финансијски план програма и
план реализације програмских активности са висином додељених средстава и одобреним
активностима на реализацији програма, и да достави надлежном органу јединице локалне
самоуправе допуну, односно измену предложеног програма усаглашену са висином одобрених средстава.
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V Извештавање о реализацији програма

1. Да ли је носилац одобреног програма обавезан да
подноси извештаје о реализацији програма?
Јесте. Носиоци одобрених програма обавезни су да јединици локалне самоуправе, на
њен захтев, као и у року који је предвиђен уговором о реализовању програма, а најмање
једном годишње, доставе извештај са потребном документацијом о остваривању програма
или делова програма и коришћењу средстава буџета јединице локалне самоуправе.
Јединица локалне самоуправе може обуставити даље финансирање програма, односно
једнострано раскинути уговор о реализовању програма ако подносилац одобреног програма не достави извештај у року предвиђеном уговором.

2. Да ли је потребно прецизно дефинисати
захтеве у погледу подношења извештаја?
Јесте. Како би извештавање остварило своју сврху, правилником о финансирању програма у области спорта у јединици локалне самоуправе требало би јасно дефинисати: садржај
траженог извештаја, предвиђену дужину извештаја, језик и писмо који ће бити употребљени,
крајњи датум за подношење примерака извештаја, коме треба доставити извештај(е), формат (нпр. образац) или фонт који ће се користити, број примерака и форма – штампана/
електронска, представљање извештаја (када и коме), одговорност за прављење извештаја и
његову презентацију.

3. Које су врсте извештаја?
У пракси је уобичајено захтевање неколико врста извештаја:
• извештај о почетној фази – три месеца након почетка, ревизија, критички осврт на
дизајн програма;
• извештај о напретку – квартално, полугодишње (код нас 15 дана по истеку сваког
квартала);
• годишњи планови и извештај о напретку – документују напредак у односу на постизање планираних резултата и сврхе програма; важне промене у окружењу, план за
наредну годину, извршни преглед;
• завршни извештај – три месеца по окончању програма (код нас 15 дана од завршетка
реализације програма).
Кратки рокови за подношење кварталних и завршног извештаја одређени Правилником
о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта, а који се примењују и на извештаје о коришћењу одобрених средстава из буџета јединица
локалне самоуправе, последица су законских одредби о томе да се организацији у области
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спорта не могу одобрити средства за нови програм пре него што она поднесе извештај о
реализацији претходно одобреног програма и пре него што поднети извештај буде позитивно оцењен.

4. Када носилац програма подноси периодичне извештаје?
Носилац програма подноси периодични извештај у року од 15 дана по истеку сваког
квартала у току реализације програма.
Наредна авансна уплата буџетских средстава неће се уплаћивати оним носиоцима програма који не доставе периодични извештај.
Јединица локалне самоуправе може затражити да се уз периодични извештај достави и
целокупна документација везана за извршена плаћања (изводи, рачуни и др.).

5. Шта садржи периодични извештај?
У периодичном извештају о реализацији програма поред основних података о носиоцу
програма и самом програму обавезно се наводе и следећи подаци:
• период за који се подноси извештај – почетак реализације, завршетак фазе, планирани крај програма, процењени крај програма;
• у којој мери је програм реализован (реализоване и планиране активности наведене
према одобреним програмским целинама, односно акционом плану код изградње /
инвестиционог одржавања спортских објеката);
• кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма, са уоченим ризицима за даљу реализацију програма и захтевима за променама у програму;
• средства која су обезбеђена за реализацију програма (према изворима прихода);
• обрачун трошкова (расхода) на реализацији програма (наведени по редоследу врсте
трошкова из предлога програма).

6. Када носилац програма подноси завршни извештај?
Носилац програма је у обавези да у року од 15 дана од дана завршетка реализације програма достави јединици локалне самоуправе завршни (коначни) извештај о реализацији програма, са фотокопијама комплетне документације о утрошку средстава, означене на начин који
је доводи у везу са одређеном врстом трошкова из финансијског плана програма, оверене
сопственим печатом и са извештајем ревизора (ревизија испуњења уговорних обавеза).
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7. Шта садржи завршни извештај?
Завршни извештај о реализацији програма садржи извештај по свакој програмској целини и по свакој области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона о спорту у
којој се програм реализује.
У завршном извештају се поред основних података о носиоцу програма и програму (назив програма и број уговора) обавезно наводе и следећи подаци:
• временски рок за који се подноси извештај – почетак реализације и завршетак програма;
• кратак опис циљева програма који је требало да буду постигнути (према области
потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона о спорту);
• у којој мери је програм реализован;
• опис постигнутих резултата (према области потреба и интереса грађана из члана
137. став 1. Закона о спорту);
• број корисника и структура корисника обухваћених програмом;
• непосредни учесници на реализацији програма – број учесника, тим који је реализовао програм, организације партнери које су учествовале у програму;
• реализација финансијског плана програма (финансијски извештај са приходима, обрачуном трошкова и дуговима);
• кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма;
• оцена ревизора.

8. Да ли носилац програма врши самоевалуацију
постигнутих резултата програма?
Да. Носиоци одобреног програма у завршном извештају о реализацији програма врше и
процену постигнутих резултата са становишта постављених циљева.

9. Која документација се подноси уз извештај?
Уз периодичне извештаје и завршни извештај увек се прилаже и одговарајућа документација о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета јединице локалне самоуправе.
Уз завршни извешај се подноси фотокопија комплетне документације о утрошку средстава, означене на начин који је доводи у везу са одређеном врстом трошкова из финансијског
плана програма, оверене сопственим печатом, као и извештај ревизора (ревизија испуњења
уговорних обавеза).
Документација која се подноси уз периодични или завршни извештај мора да упућује на
ставку (део) извештаја на који се односи, односно документација која се односи на утрошак
средстава мора да упућује на конкретни трошак из финансијског плана програма.
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Документација која се подноси уз периодични или завршни извештај а односи се на утрошак средстава подноси се у целости, нумерички се означава и у прилогу се ређа узлазним
редоследом. Сваки трошак наведен у извештају у оквиру обрачуна трошкова мора бити документован приложеним фотокопијама рачуна издатим на носиоца програма, или приложеним фотокопијама докумената који су основ за исплату (уговор, одлука надлежног органа), и
изводима из банке/трезора којима се документују одговарајућа плаћања.
Када су у питању уговори којима се правдају трошкови за зараде и хонораре спортиста и
спортских стручњака, учесника у реализацији програма, треба водити рачуна да ти уговори
буду правно важећи уговори са становишта Закона о спорту. Наиме, према члану 10. став
10. и члану 31. став 3. Закона о спорту, ништав је уговор између спортске организације и
спортисте, односно спортског стручњака и организације у области спорта који је закључен
супротно одредбама Закона о спорту.
Спортисти аматери и спортске организације могу, према члану 10. став 1. Закона о спорту,
закључити или уговор о стипендирању малолетног спортисте за спортско усавршавање или
уговор о бављењу спортом, док професионални спортисти и спортске организације могу, према члану 10. став 2. и члану 13. став 1. Закона о спорту, закључити искључиво уговор о раду, на
одређено време, а најдуже до пет година. Уговор о стипендирању малолетног спортисте за
спортско усавршавање може се закључити најдуже до стицања пунолетства спортисте (члан
17. став 4. Закона о спорту). Сви ови уговори и све измене и допуне уговора, укључујући и
споразумни раскид уговора, закључују се у писаној форми и оверавају у складу са законом, а у
противном су ништави (члан 12. став 1. Закона о спорту). Уговор између спортисте и спортске
организације потписују спортиста и лице овлашћено за заступање спортске организације, а
у случају да је спортиста лице без потпуне пословне способности, уговор се потписује само
уз писану сагласност оба родитеља, односно старатеља, оверену у складу са законом, а на
основу претходно утврђене здравствене способности спортисте који нема потпуну пословну
способност од стране надлежне здравствене службе или завода надлежног за спорт и медицину спорта (члан 12. став 2. Закона о спорту). Осим тога, спортиста и спортска организација
могу закључити само један уговор за бављење спортисте спортским активностима у спортској
организацији, у складу са Законом о спорту (члан 10. став 9. Закона о спорту).
Претходно наведене одредбе Закона о спорту које се односе на закључење уговора између спортисте и спортске организације сходно се примењују и на уговоре које закључују
спортски стручњаци и организације у области спорта. Према члану 31. ст. 1. и 2. Закона о
спорту, спортски стручњак може да заснује радни однос са организацијом у области спорта
закључењем уговора о раду, на неодређено време или на одређено време најдуже до пет
година, у складу са законом, или закључује уговор о стручном ангажовању. Уговор може
бити закључен искључиво са лицем које испуњава услове из члана 25. став 2, члана 26. став
2. и члана 27. став 2. Закона о спорту (лице које има одговарајуће спортско звање стечено у
складу са Законом о спорту), а у противном је ништав (члан 31. став 4. Закона о спорту).
Када је у питању правдање трошкова везаних за накнаде трошкова и накнаде за обављање
дужности спортских судија, спортских делегата и других службених лица на спортским приредбама, треба водити рачуна да се те накнаде могу исплаћивати искључиво безготовински
(члан 159. став 3. Закона о спорту).
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10. Да ли се у извештају наводи да нису
утрошена одобрена средства?
Да. Носиоци програма који не утроше одобрена буџетска средства по некој од авансних
уплата, дужни су да у периодичном извештају образложе разлоге због којих та средства нису
утрошена, и да траже одобрење да се та средства пренесу у наредни период, уз подношење
доказа да се средства налазе на њиховом рачуну.
Уколико је реч о неутрошеним средствима на годишњем нивоу, носилац програма је
обавезан да по подношењу завршног извештаја изврши повраћај средстава у буџет јединице локалне самоуправе.
Изузетно, надлежни орган јединице локалне самоуправе може, уколико објективне потребе
и околности то захтевају, да одобри да се неутрошена средства на годишњем нивоу користе као
авансне уплате за реализацију активности из одобреног годишњег програма за наредну годину,
за исте намене, с тим да се, по истом основу, не захтевају додатна средства за програм у текућој
години и водећи рачуна да су авансне уплате нужне за несметану реализацију програма, као и да
не угрожавају основни циљ програма и не нарушавају наменско коришћење средстава.

11. Која је санкција неподношења извештаја?
Јединица локалне самоуправе може обуставити даље финансирање програма, односно
једнострано раскинути уговор о реализовању програма ако носилац одобреног програма
не достави извештај у року предвиђеном уговором.

12. Да ли постоји обавеза објављивања завршног извештаја?
Да. Носиоци одобреног програма, односно пројекта у року од 15 дана од дана усвајања
завршног извештаја о реализацији програма чине доступним јавности извештај о свом раду
и о обиму и начину стицања и коришћења средстава и тај извештај достављају надлежном
органу јединице локалне самоуправе, с тим да тај извештај треба да се објави и на интернет
сајту носиоца програма и мора бити доступан јавности током целе године.

13. На који начин је јавност упозната с тим да се
одређени програм финансира средствима из
буџета јединице локалне самоуправе?
На свим документима и медијским промоцијама везаним за реализовање програма, односно пројекта мора бити истакнуто да се програм, односно пројекат финансира средствима из буџета јединице локалне самоуправе.
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Поред тога, јединица локалне самоуправе ставља на увид јавности, у складу са Законом о спорту: извештај о поднетим предлозима програма са траженим износом средстава,
извештај о одобреним програмима са износом одобрених средстава, годишњи извештај
о реализовању свих одобрених програма за задовољавање потреба и интереса грађана у
спорту, с тим да се ти извештаји обавезно објављују и на интернет страници јединице локалне самоуправе.

14. Колико дуго се чува евиденција, односно
документација о реализованом програму?
Носилац одобреног програма, односно пројекта дужан је да чува евиденцију, односно
документацију која се односи на реализовање тог програма, односно пројекта десет година
од дана када је тај програм, односно пројекат завршен, ако законом није друкчије одређено.

15. Да ли постоји обавеза на страни подносиоца предлога
годишњих програма у погледу извештавања?
Градски, односно општински спортски савез као предлагач програма из члана 137. став
1. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) Закона о спорт дужан је да прати реализацију
одобрених програма и да на крају реализације програма подносе извештај надлежном органу јединице локалне самоуправе о остваривању циљева и ефеката програма, а ако се уоче
озбиљни проблеми и недостаци у реализацији програма, и пре тога.
Организације у области спорта, носиоци програма, обавезне су да градском, односно
општинском спортском савезу пруже све потребне информације и омогуће увид у сва документа и све активности везане за реализацију програма, као и да им достављају, у исто
време када и надлежном органу јединице локалне самоуправе, примерак извештаја о реализацији програма.

16. Да ли постоји обавеза извештавања која је јединствена
и за јединицу локалне самоуправе и за организације у
области спорта чији се програми и пројекти у области
спорта финансирају из јавних прихода јединице
локалне самоуправе и од стране јавних предузећа?
Да. И јединица локалне самоуправе, као и организације у области спорта чији се програми и пројекти у области спорта финансирају из јавних прихода јединице локалне самоуправе и од стране јавних предузећа достављају Министарству извештај о одобреним и реализованим програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта. Садржај, рокове и начин подношења тих извештаја ближе уређује министар
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надлежан за спорт, а подаци из тих извештаја обрађују се и користе као јединствени информациони систем и у њих се уносе одговарајући подаци о личности из члана 5. став 10. Закона
о спорту лица која су учествовала у реализацији програма.

17. Да ли јединица локалне самоуправе треба да врши анализу
реализације програма и постизања планираних ефеката?
Надлежни орган јединице локалне самоуправе треба да по завршетку програма врши
анализу реализације програма и постизања планираних ефеката, с циљем да се утврди: да
ли је програм спроведен ефикасно и ефективно у односу на постављене индикаторе; да ли
су постављени циљеви били релевантни; да ли су постигнути очекивани резултати; да ли је
остварен очекивани утицај; да ли су остварени утицаји у складу са утрошком средстава; да
ли је обезбеђена одрживост, с тим да за тај посао може ангажовати и одговарајуће стручњаке за спољну евалуацију реализације одобрених програма.
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VI Контрола реализације програма

1. Како треба да изгледа процес надзора и
контроле реализације програма?
Надзор над реализацијом одобреног програм треба да врши и надлежни орган јединице
локалне самоуправе као давалац буџетских средстава (спољни надзор) и органи организације у области спорта која је носилац програма (унутрашњи надзор).
Процеси надзора и контроле састоје се од процеса који се спроводе како би се пратило извођење програма на начин да се потенцијални проблеми могу правовремено идентификовати и да се могу у случају потребе предузети корективне мере. Кључна корист од
спровођења процеса надзора јесте у томе што се спровођење програма редовно надзире
и мери како би се утврдила одступања од плана програма. Овакво стално надзирање омогућава, како тиму који руководи извршавањем програма, тако и надлежном органу јединице локалне самоуправе, константан увид у исправност планираних активности и означава
подручја која захтевају додатну пажљивост. На пример, прекорачење датума завршетка
одређене активности захтева тренутне корекције плана у односу на ангажована лица, прековремени рад и др.
У пракси треба да буде уобичајено да се још у фази планирања програма дефинишу тачке
током читавог циклуса програма (пројекта) у оквиру којих ће се прикупљати информације
о тренутном статусу програма и његовом напредовању у односу на планиране вредности.
Тако се планирању контроле даје подједнака важност као и осталим аспектима планирања.
Скуп процеса за надзор и контролу укључује следеће процесе пројектног менаџмента,
а то су: надзор и контрола рада на програму (утврђивање стандарда – радних задатака/
трошкова/резултата, мерење остварених резултата, упоређивање остварених резултата са
стандардима, отклањање одступања од стандарда и плана); интегрисана контрола промена
(промена физичких ресурса, промена људских ресурса, промена распореда, промена буџета / финансијског плана, модификација захтева, инфраструктурне промене); верификација
обухвата програма (провера да ли су чланови тима ангажовани на реализацији активности
из програма и да ли активности или неки елементи премашују планирани обухват – било да
би се прихватило проширење обухвата било да се спречи рад на оном што прелази обухват
програма); контрола измена обухвата; контрола временског плана; контрола трошкова; контрола квалитета (проверавање одступања стварног квалитета од планираног или стандарда); управљање програмским (пројектним) тимом (стручном скупином лица која су задужена за непосредну реализацију програма, а чине је руководилац програма и стручни чланови
тима, чији број зависи од величине и сложености програма); извештавање о напредовању;
управљање учесницима у програму (управљање комуникацијама како би се задовољили
захтеви заинтересованих на програму и решила питања са њима); надзор и контрола ризика (праћење идентификованих ризика, надгледање преосталих ризика, идентификовање
нових ризика, извршавање плана у случају ризика и оцењивање њиховог утицаја током циклуса програма); управљање уговором.
Чест извор проблема у реализацији програма лежи у недовољној контроли временског
плана програма, односно контролисању промена везаних за распоред појединих делова
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програма (планираних активности). Због тога програмски временски распоред захтева увек
посебну пажњу. Постоји више случајева у којима распоред може скренути са жељеног правца: 1) члан тима преузима на себе посао који не треба да се ради, па се тако не може придржавати планираног распореда; 2) члан тима се разболео или му се нешто догодило због
чега не може спровести планиране активности; 3) члан тима не поседује знања и вештине
са којима се рачунало, па не може завршити добијени задатак до планираног рока; 4) добављачи касне са испоруком потребне опреме, сервисом и сл.; 5) члан тима се сусреће са
непредвиђеним проблемима и др. Битно је да све промене временског распореда морају
бити детаљно документоване, а затим и одобрене. То подразумева и да се мора назначити
специфични разлог за промену распореда и лица, уз напомене о њиховом утицају на обухват програма (планиране активности).

2. Да ли се врши спољна евалуација (оцена) реализације
одобреног и финансираног програма?
Да. Јединица локалне самоуправе треба да, по завршетку одобреног програма, изврши
анализу реализације програма и постизања планираних ефеката и, у случају да оцени да
планирани ефекти нису постигнути у битном делу пропустом носиоца програма, затражиће
од носиоца програма да одржи скупштину, односно одговарајући орган, у року од 60 дана
ради утврђења одговорности лица која су реализовала програм и лица која су учествовала
у доношењу одлука, које су довеле до непостизања планираних ефеката програма, с тим да
је носилац програма дужан да обавести надлежни орган јединице локалне самоуправе о датуму одржавања скупштине и одлукама које су донете у погледу утврђивања одговорности.

3. На који начин носилац програма користи добијена
средства из буџета јединице локалне самоуправе?
Носилац програма је обавезан да средства добијена из буџета јединице локалне само
управе наменски користи, у складу са одобреним програмом.
Реализовани трошкови су прихватљиви, ако већ нису финансирани из других јавних прихода, да су директно повезани са одобреним програмом, да су настали након потписивања
уговора о реализацији програма, да су регистровани кроз одговарајућу књиговодствену
документацију, да се могу поткрепити оригиналном документацијом са јасно наведеним
датумом и износом и да се слажу са максималним вредностима одобрених трошкова у финансијском плану програма.
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4. Када може да се изврши обустављање
финансирања реализације програма?
Финансирање реализације програма може се обуставити ако носилац програма:
1. на захтев овлашћеног лица јединице локалне самоуправе, као и у роковима утврђеним уговором о реализовању програма, није доставио извештај са потребном
комплетном документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета јединице локалне самоуправе;
2. употребљава средства ненаменски, у потпуности или делимично;
3. не поштује динамику реализовања програма или се не придржава прописаних или
уговорених мера које су утврђене у циљу обезбеђења реализације програма;
4. престане да испуњава услове који су на основу Закона о спорту и правилника којим
се регулише финансирање у области спорта од стране јединице локалне самоуправе потребни за одобрење програма;
5. спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених контролних мера;
6. не достави градском, односно општинском спортском савезу, као овлашћеном
предлагачу годишњих програма, потребне информације, односно не омогући увид
у документа и активности везане за реализацију годишњег програма;
7. у другим случајевима очигледно не може да реализује програм у битном делу како
је планирано.
Носилац неће одговарати за кашњења или неизвршавање обавеза предвиђених уговором о реализацији програма, када до неизвршења дође услед елементарних непогода, налога државних органа и других околности које су изван реалне контроле и нису последица
грешке или немара носиоца програма.

5. Да ли носилац програма може током реализације
програма вршити измене у програму у погледу
коришћења одобрених средстава?
Може изузетно, под условом да се:
1. тиме не угрожава основни циљ програма;
2. средства компензују у оквиру одређене врсте трошка, као и између различитих врста трошкова, обраћајући пажњу на то да варијација не сме да прелази 10% од првобитно одобрене суме новца у оквиру сваке врсте трошка.
У овим случајевима, носилац програма може да током реализације програма изврши
измену финансијског плана програма и да о томе обавести јединицу локалне самоуправе.
У свим другим случајевима, мора да се унапред поднесе писани захтев надлежном органу јединице локалне самоуправе за одобрење одступања, уз додатно објашњење, с тим

143

Приручник за финансирање програма у области спорта у ЈЛС
да се такав захтев може поднети до 1. децембра када су у питању годишњи програми, а за
посебне програме у току реализације програма или пре утврђеног крајњег рока за реализацију програма.

6. Шта значи затварање програма?
Затварање програма је процес завршавања свих активности како би се и службено затворио програм или програмска фаза. Завршетак или затварање програма јесте формално
прихватање и верификовање програмског „производа” и престанак програмских активности. Током затварања програма врше се следећи процеси: ревизија, самоевалуација, извештавање, одобравање (спољна евалуација и прихватање извештаја од стране наручиоца),
распуштање програмског тима.
Са коначним процесима завршавања програма могуће је почети када се спроведу ревизија и самоевалуација. Ако се евалуацијом дође до резултата који иду у прилог завршавању
програма, програм се може завршити на један од следећих начина: гашењем (због тога што
је успешан и што је остварио своје циљеве; због тога што је неуспешан и није остварио своје
циљеве), настављањем (настављање активности у организацији и након завршетка програма, али у неком модификованом облику), интеграцијом (укључивање активности из програма у редовне активности организације) и „одумирањем“ (поступно нестајање програма
ограничавањем буџета).

7. Која је санкција лоше реализације одобреног програма
и када је носилац одобреног програма дужан да
врати, у целини или делимично, добијена средства
у буџет јединице локалне самоуправе?
Носилац финансираног програма који реализује програм, али не постигне планиране
ефекте програма у битном делу није обавезан да врати добијена средства, али ако јединица
локалне самоуправе оцени, анализирајући завршни извештај, да ти ефекти нису постигнути
пропустом носиоца програма, не може добијати средства из буџета јединице локалне самоуправе за реализацију својих програма следеће две године од дана када је утврђено да
је у потпуности ненаменски употребио одобрена средстава за реализацију програма или
својим пропустом није постигао у битном делу планиране ефекте програма.
Средства добијена из буџета јединице локалне самоуправе за реализовање програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта морају се вратити, у
целости или делимично, даваоцу средстава, заједно са затезном каматом од момента пријема, у случајевима утврђеним у члану 133. ст. 1–3. Закона о спорту, и то уколико подносилац,
односно носилац програма:
1. нетачно или непотпуно обавести даваоца средстава о битним околностима везаним
за одобрење и реализовање програма, односно пројекта;
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2. својим пропустом не изврши програм, односно пројекат у целини или га изврши у
небитном делу или га изврши са битним закашњењем;
3. употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично;
4. не придржава се прописаних или уговорених мера које су утврђене ради осигурања
реализације програма, односно пројекта;
5. не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице;
6. престане да испуњава услове који су на основу овог закона потребни за добијање
средстава;
7. спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених контролних мера.
Јединица локалне самоуправе ће захтевати повраћај дела датих средстава у случају да
се носилац програма не придржава прописаних или уговорених мера које су утврђене ради
осигурања реализације програма и у случају да престане да испуњава услове који су на
основу Закона о спорту и правилника којим се регулише финансирање у области спорта од
стране јединице локалне самоуправе потребни за добијање средстава или у случају када
је програм извршен са закашњењем, ако су реализованим активностима постигнути битни ефекти програма, односно пројекта. Такође, јединица локалне самоуправе ће захтевати
повраћај дела датих средстава у случају да носилац програма употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично уколико су средства само делимично ненаменски утрошена, а то није битно утицало на постизање значајних ефеката програма.

8. Како поступити ако је претходно реализовани програм лоше
оцењен, а закључен је уговор о реализацији новог програма?
У пракси је оваква ситуација могућа нарочито када су у питању годишњи програми, јер
се уговори о реализацији годишњих програма закључују већ у јануару текуће године, а да
још није завршен процес евалуације реализације програма из претходне године. Мини
старство омладине и спорта у типском уговору који употребљава за уговарање реализације
годишњих (редовних) програма националних гранских спортских савеза користи за ове
прилике следећу уговорну клаузулу:
Уговорне стране су сагласне да уколико Министарство, сходно члану 133. став 3. Закона и
чл. 31. и 40. Правилника, на основу анализе поднетог Завршног извештаја о реализацији програма за претходну годину утврди да у односу на реализацију тог програма постоје околности из
члана 133. ст. 1–3. Закона може једнострано раскинути овај уговор.
Уговорне стране су сагласне да се одобрено финансирање програма по овом уговору може
обуставити до утврђивања чињеница из става 1. овог члана.
Уколико је пре утврђивања чињеница из става 1. овог члана започето финансирање реализације програма одобреног по овом уговору, Носилац програма је обавезан да након раскида
уговора врати целокупан износ средстава добијених из буџета Републике Србије за реализацију овог програма, заједно са затезном каматом од момента пријема одлуке.
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9. Да ли додела средстава из буџета јединице
локалне самоуправе подлеже контроли са
становишта прописа о државној помоћи?
Тренутно се о томе не води посебно рачуна, али ће јединице локалне самоуправе у процесу учлањења Републике Србије у Европску унију морати своја правила и праксу да усагласе са правилима Европске уније о контроли државних субвенција које утичу на конкуренцију
на тржишту. Према досадашњој пракси Европске комисије, субвенције и пореске олакшице
које јавне власти дају професионалним клубовима подлежу прописима о контроли државне
помоћи. Те субвенције могу се доделити само уз посебно одобрење Европске комисије.
Аматерски спорт, начелно, не подлеже овим ограничењима.
У Републици Србији државна помоћ је регулисана следећим актима:
• Законом о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 51/09);
• Уредбом о примени прописа о државној помоћи на подстицаје из Закона о регионалном развоју („Службени гласник РС”, број 116/12);
• Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10,
100/11, 91/12, 37/13 и 97/13);
• Уредбом о начину и поступку пријављивања државне помоћи („Службени гласник
РС”, број 13/10);
• Правилником о методологији израде годишњег извештаја о додељеној државној помоћи („Службени гласник РС”, број 3/11);
• Одлуком о образовању Комисије за контролу државне помоћи („Службени гласник
РС”, број 112/09).
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Прилог 1.

ЗАКОН О СПОРТУ
„Службени гласник РС”, број 10 од 8. фебруара 2016.
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређују се права и обавезе спортиста и осталих физичких лица у систему спорта, питања везана за правни положај, организацију и регистрацију предузетника и правних лица у систему спорта (у даљем тексту: организације у области спорта),
општи интерес и потребе и интереси грађана у области спорта, финансирање, категоризације у области спорта, национална стратегија развоја спорта у Републици Србији,
школски и универзитетски спорт и физичко васпитање деце предшколског узраста,
спортски објекти, организовање спортских приредаба, национална признања и награде
за посебан допринос развоју и афирмацији спорта, вођење евиденција и надзор над радом организација у области спорта.
Члан 2.
Спорт је делатност од посебног значаја за Републику Србију.
Спорт је део физичке културе који обухвата сваки облик организованог и неорганизованог обављања спортских активности и спортских делатности од стране физичких
и правних лица у систему спорта, у циљу задовољења потреба човека за стваралаштвом,
афирмацијом, физичким вежбањем и такмичењем са другима.
Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1. спортске активности јесу сви облици физичке и умне активности који, кроз неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изражавање или побољшање
физичке спремности и духовног благостања, стварање друштвених односа или
постизање резултата на такмичењима свих нивоа;
2. спортске делатности јесу делатности којима се обезбеђују услови за обављање
спортских активности, односно омогућава њихово обављање, а нарочито: организовање учешћа и вођење спортских такмичења, укључујући и међународна такмичења, обучавање за бављење спортским активностима и планирање и вођење
спортских активности; спортско суђење; организовање спортских припрема и
спортских приредаба; обезбеђење и управљање спортском опремом и објектима;
стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и информисање у области
спорта; научноистраживачки и истраживачко-развојни рад у спорту; пропаганда
и маркетинг у спорту; саветодавне и стручне услуге у спорту; спортско посредовање, организовање пословања организација у области спорта;
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3. спортска рекреација (рекреативни спорт, спорт за све, масовни спорт) јесте област
спорта која обухвата добровољно бављење физичким вежбањем, односно спортским активностима ради одмора, освежења, забаве, унапређивања здравља или
унапређивања сопствених резултата и ради задовољења потреба за кретањем, игром и дружењем, у свим сегментима становништва;
4. врхунски спорт јесте област спорта која обухвата спортске активности које за резултат имају изузетне (врхунске) резултате и спортске квалитете;
5. спорт деце јесте организован облик физичког вежбања, односно спортских активности, усклађен са антрополошким карактеристикама дечјег узраста;
6. спортска организација јесте организација која се оснива ради обављања спортских активности и спортских делатности, у складу са овим законом;
7. спортиста јесте лице које се бави спортским активностима;
8. спортиста аматер јесте спортиста коме зарада није циљ бављења спортским
активностима и тим активностима се не бави у виду занимања;
9. професионални спортиста јесте спортиста који се бави спортском активношћу
као јединим или основним занимањем и други спортиста који има статус професионалног спортисте у складу са спортским правилима надлежног међународног
спортског савеза;
10. спортиста такмичар јесте спортиста аматер и професионални спортиста који
учествује на спортском такмичењу, као члан спортске организације или самостално, у складу са овим законом и спортским правилима;
11. врхунски спортиста јесте спортиста који је на основу остварених врхунских
спортских резултата на спортским такмичењима и другим начинима њиховог постизања у складу са спортским правилима надлежног међународног спортског савеза рангиран, у складу са Националном категоризацијом спортиста, у категорију
врхунских спортиста;
12. перспективни спортиста јесте малолетни спортиста који је на основу остварених
спортских резултата рангиран, у складу са Националном категоризацијом спортиста, у категорију перспективних спортиста;
13. талентовани спортиста јесте пунолетни спортиста који је на основу остварених
спортских резултата рангиран, у складу са Националном категоризацијом спортиста, у категорију талентованих спортиста;
14. категорисани спортиста јесте спортиста који је на основу остварених спортских
резултата рангиран у складу са Националном категоризацијом спортиста;
15. организација у области спорта јесте свако правно лице и предузетник које се бави
организовањем спортских активности и обављањем спортских делатности у складу са законом;
16. професионални спортски клуб јесте спортска организација (клуб) која тај статус
има у складу са спортским правилима или у којој најмање 50% регистрованих
спортиста сениора има статус професионалног спортисте у односу на број реги
строваних спортиста сениора регистрованих код надлежног националног гранског спортског савеза за такмичарску сезону;
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17. спортска екипа је организациона јединица спортске организације која окупља спортисте и спортске стручњаке из одређене гране спорта који учествују у одређеном
рангу такмичења које организује надлежни национални грански спортски савез;
18. национални спортски савез јесте спортски савез (грански, за област спорта или
територијални) чији су циљеви, задаци и деловање у области спорта усмерени на
територију Републике Србије и који је отворен за учлањење лица са територије
Републике Србије;
19. надлежни национални грански спортски савез јесте онај национални грански спортски савез који уређује путем спортских правила обављање спортских активности и
спортских делатности у одређеној грани спорта, у складу са овим законом;
20. надлежни међународни спортски савез јесте међународни спортски савез који је члан
или који је признат од стране Међународног олимпијског комитета и Међународног
параолимпијског комитета када су у питању спортови особа са инвалидитетом, одно
сно међународни спортски савез који је на светском нивоу надлежан за одређену грану или област спорта и у који је учлањен надлежни национални спортски савез;
21. спортска приредба јесте одређени, плански припремљен и спроведен, временски
ограничен спортски догађај, за који постоји јавни интерес и на којем учествује
више спортиста;
22. спортско такмичење јесте спортска приредба која се одвија према унапред утврђеним и познатим спортским правилима, која могу бити општеважећа за конкретну
грану спорта или само за конкретну спортску приредбу и чији је циљ, којем сваки
учесник тежи, или победа противника или постизање извесног унапред одређеног
спортског резултата;
23. национално спортско такмичење јесте спортско такмичење које се организује за
територију Републике Србије од стране надлежног националног гранског спортског савеза, у складу са овим законом и спортским правилима;
24. аматерско спортско такмичење је спортско такмичење које тај статус има у складу
са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза и у
коме може наступити највише 20% професионалних спортиста;
25. професионално спортско такмичење јесте спортско такмичење које тај статус има у
складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза и
у којем се, у складу са овим законом и спортским правилима надлежног националног
гранског спортског савеза, такмичи најмање 75% професионалних спортиста, осим
ако је правилима надлежног међународног спортског савеза друкчије одређено;
26. професионална спортска лига јесте највише национално професионално спортско такмичење (отвореног или затвореног типа) спортских организација, односно спортских екипа спортских организација, организованих као привредна
друштва, које се такмиче једне против других по унапред утврђеном распореду
и спортским правилима;
27. организатор спортске приредбе јесте лице које на сопствену одговорност одлучује
о организовању и спровођењу одређене спортске приредбе, њоме управља и води
је, у складу са законом и спортским правилима;
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28. спортска правила јесу правила утврђена општим актима надлежних националних
спортских савеза, којима се уређује обављање спортских активности и делатности
и остваривање утврђених спортских циљева;
29. стручни спортски надзорник јесте лице које обавља надзор над стручним радом
у области спорта, прати и предлаже мере које предузима организација у области
спорта, односно спортски стручњак ради отклањања недостатака, и о уоченим недостацима у примени мера обавештава министра надлежног за спорт (у даљем
тексту: министар).
Термини којима су у овом закону означени положаји, професије, односно занимања,
изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род
лица на која се односе.
Организације у области спорта означавају положаје, професије и занимања у области
спорта утврђене у складу са овим законом, у мушком, односно женском граматичком
роду, у зависности од рода носиоца положаја, професије или занимања.
Мишљење да ли нека активност, односно делатност спада у спортску активност,
односно спортску делатност и којој спортској дисциплини и спортској грани, односно
области припада, као и који међународни спортски савез има статус надлежног међународног спортског савеза у складу са овим законом, у случају потребе, даје министарство
надлежно за спорт (у даљем тексту: Министарство), а на основу претходно прибављеног
стручног мишљења Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета Србије и Параолимпијског комитета Србије.
Члан 4.
Свако има право да се бави спортом.
Бављење спортом мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у
складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички
прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима, без обзира на узраст, ниво
физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација, укључујући и говор
мржње, по било ком основу, спортиста, спортских стручњака, спортских организација
и других лица учесника у систему спорта, на отворен или прикривен начин, а која се
заснива на неком стварном или претпостављеном личном својству.
Забраном дискриминације из става 3. овог члана обухваћена је и забрана дискриминације професионалних спортиста и спортиста који желе то да постану у погледу запошљавања, зараде или услова рада, осим када се прављење разлике, односно стављање
спортисте у неповољнији положај у односу на друге спортисте у истој или сличној ситуацији темељи на самој природи или стварним и одлучујућим условима обављања одређене спортске активности, а циљеви који се тиме желе постићи јесу оправдани.
Одредбе уговора између спортисте, односно спортског стручњака и организације у области спорта које представљају дискриминацију спортисте, односно спортског стручњака
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– ништаве су, а одредбе спортских правила и општих аката организација у области спорта
које представљају дискриминацију учесника у систему спорта – не примењују се.
Забрањена је у области спорта свака врста злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља према деци.
Организације у области спорта и лица која обављају стручно-васпитни рад са децом у
тим организацијама, као и сви чланови и запослени у организацијама у области спорта,
нарочито ће промовисати равноправност међу децом и активно се супротстављати свим
врстама злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља.
Ближе услове о начинима препознавања облика злостављања, злоупотребе, дискриминације и насиља над децом из става 6. овог члана споразумно прописују министар,
министар надлежан за унутрашње послове, министар надлежан за правосуђе и мини
стар надлежан за здравље.
Спортиста, односно друго лице има право на накнаду штете коју претрпи актима
дискриминације, злоупотреба, злостављања и насиља од стране организације или лица
у области спорта из ст. 3. и 6. овог члана.
На забрану дискриминације из ст. 3. и 6. овог члана примењују се одредбе закона
којим је уређена забрана дискриминације, ако овим законом није друкчије утврђено.
Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и организације у области спорта нарочито ће предузимати активности на повећању учешћа деце,
младих, жена и особа са инвалидитетом у спортским активностима, омасовљавању женских спортских организација и давању равноправног значаја женама и особама са инвалидитетом у спорту.
Члан 5.
Приликом вођења евиденција и других збирки података и приликом издавања или
подношења докумената од стране учесника у систему спорта у складу са овим законом,
остварује се заштита података о личности и приватности у складу са одредбама овог
закона и закона којим се уређује заштита података о личности.
Надлежни национални спортски савез у складу са законом прикупља, чува и врши
друге радње обраде личних података спортисте, спортског стручњака и стручњака у
спорту, у зависности од врсте евиденције коју надлежни национални спортски савез
води у складу са овим законом (име и презиме; пол; датум рођења; држављанство; број
личног документа који служи као средство идентификације на спортским приредбама; адреса пребивалишта и боравишта; подаци за контакт; грана спорта и спортска
дисциплина; назив спортске организације у којој се обављају спортске активности
и делатности и за коју је спортиста, односно спортски стручњак регистрован; фотографија; број спортског регистрационог документа; постигнути спортски резултати;
дисциплинске казне; ангажовани спортски посредник; основ ангажовања у спортској
организацији или савезу; закључени уговори са спортском организацијом или савезом; школска стручна спрема, односно стручна оспособљеност спортског стручњака; спортско звање спортског стручњака; број и датум издавања дозволе за рад спортског стручњака и рок њеног важења; реализовани трансфер, уступање или други вид
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преласка спортисте или спортског стручњака у другу спортску организацију; накнада
за развој спортисте при закључењу првог професионалног уговора; други подаци утврђени спортским правилима надлежног међународног спортског савеза), укључујући
и обраду посебно осетљивих података (здравствено стање спортисте, коришћена медицинска средства и др.), и другим организацијама у области спорта преноси личне
податке спортисте, спортског стручњака и стручњака у спорту који су неопходни за
остваривање права, обавеза и одговорности тих лица у тим организацијама у складу
са овим законом.
Надлежни национални спортски савез може, у складу са законом, чинити доступним
податке из става 2. овог члана надлежном међународном спортском савезу уколико је то
потребно за:
1. регулисање статуса при преласку у страну спортску организацију;
2. регулисање уговорних односа са страном спортском организацијом;
3. регулисање питања права наступа на међународним спортским такмичењима;
4. утврђивање одговорности због кршења спортских правила.
Надлежни национални спортски савез обавезан је да се у случајевима из ст. 2. и 3.
овог члана стара о томе да подаци о личности не буду достављени неовлашћеном лицу,
као и да ускрате достављање тих података уколико организација којој се подаци до
стављају не гарантује одговарајућу заштиту података.
Обрада података утврђених овим законом од стране надлежног националног спортског савеза или друге организације у области спорта о здравственом стању спортиста
и спортских стручњака и о коришћеним медицинским средствима и другим нарочито
осетљивим подацима о личности, као и података који се обрађују на основу спортских
правила надлежних међународних спортских савеза, условљена је пристанком лица
чији се подаци обрађују, у складу са законом.
Подаци из става 2. овог члана прикупљају се од спортиста и спортских стручњака на
које се односе као и од спортских организација, спортских савеза и стручних удружења
чланова надлежног националног спортског савеза.
Надлежни национални спортски савез може објавити идентитет спортисте или другог лица против кога је покренут поступак због повреде спортских правила тек после
обавештавања спортисте или другог лица о повреди која му се ставља на терет.
Подаци из става 2. овог члана чувају се десет година.
Надлежни национални спортски савез чини доступним податке из става 2. овог члана Министарству на његов захтев, без одлагања, ради остваривања надлежности Министарства утврђених овим законом.
У документима чије је издавање или друго поступање са њима предвиђено одредбама овог закона уносе се следећи подаци о личности, у зависности од врсте и намене
документа: име, име родитеља и презиме; датум и место рођења; стручни/академски назив; спортско звање; назив и ниво дозволе за рад; датум положеног стручног/завршног
испита и постигнут успех на испиту, односно укупна просечна оцена; фотографија; оцена здравствене способности за бављење спортским активностима и стручним радом у
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спорту; спортски ранг према одговарајућој националној категоризацији; узрасна спортска категорија; функција која се обавља у организацији у области спорта; подаци за контакт; јединствени матични број заступника организације у области спорта; број исправе
(личне карте или путне исправе) која служи за идентификацију лица; датум издавања и
рок важности документа; потпис.
За потребе научноистраживачког рада и приликом израде спортско-политичких и статистичких анализа, лични подаци учесника у систему спорта користе се и објављују на начин
којим се обезбеђује заштита идентитета учесника у систему спорта, у складу са законом.
Члан 6.
Организације у области спорта остварују своје циљеве и обављају спортске активности и спортске делатности у складу са законом, спортским правилима, потврђеним
конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у документима међународних
организација чија је чланица Република Србија.
Спортска правила непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно, обухваћена надлежностима надлежног националног спортског савеза.
Надлежни национални спортски савези усаглашавају своја спортска правила са
спортским правилима надлежног међународног спортског савеза, а у случају да нису
усаглашена или да надлежни национални спортски савез није донео одговарајућа
спортска правила, непосредно се примењују спортска правила надлежног међународног
спортског савеза, осим ако нису у складу са овим законом.
Члан 7.
Права и обавезе утврђене овим законом примењују се на све организације у области
спорта које имају своје седиште на територији Републике Србије и на свако обављање
спортских активности и делатности на територији Републике Србије.

II СИСТЕМ СПОРТА И УЧЕСНИЦИ У СИСТЕМУ СПОРТА
Члан 8.
Систем спорта чине физичка и правна лица која се баве спортским активностима, односно спортским делатностима, као учесници у систему спорта, у складу са овим законом.

1. Физичка лица у систему спорта
Права и обавезе спортиста
Члан 9.
Спортиста може да се бави спортским активностима самостално или у оквиру организација у области спорта.
Спортиста може да се бави спортским активностима аматерски или професионално.
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Члан 10.
Права, обавезе и одговорности спортиста аматера уређују се законом, спортским
правилима надлежног националног спортског савеза и општим актима спортске организације, а права, обавезе и одговорности спортиста такмичара аматера којима се обезбеђује новчана накнада за бављење спортом – и уговором између спортисте и спортске
организације (уговор о стипендирању малолетног спортисте за спортско усавршавање
или уговор о бављењу спортом).
Права, обавезе и одговорности професионалних спортиста уређују се законом,
спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза, колективним
уговором, правилником о раду (кад није закључен колективни уговор код послодавца) и
уговором о раду између спортисте и спортске организације.
Посебан колективни уговор закључују репрезентативни синдикат и одговарајуће репрезентативно удружење у спорту, у складу са законом.
Малолетни спортиста при закључењу и извршењу уговора о раду са спортском организацијом ужива посебну заштиту прописану законом којим се уређују услови за заснивање радног односа и рад лица млађих од 18 година.
Спортска организација и спортиста дужни су да се придржавају права и обавеза утврђених актима из ст. 1. и 2. овог члана.
Уговор са спортистом који нема потпуну пословну способност може да се пуноважно
закључи само уз писану сагласност оба родитеља, односно старатеља, оверену у складу са законом, а на основу претходно утврђене здравствене способности спортисте који
нема потпуну пословну способност од стране надлежне здравствене службе или завода
надлежног за спорт и медицину спорта.
Спортска организација дужна је да пре закључења уговора спортисту писано обаве
сти о правима, обавезама и одговорностима из ст. 1. и 2. овог члана.
Бављење спортским активностима у складу са уговором о бављењу спортом из става
1. овог члана сматра се радом ван радног односа, у складу са законом.
Спортиста и спортска организација могу закључити само један уговор за бављење
спортисте спортским активностима у спортској организацији, у складу са овим законом.
Ништав је уговор између спортске организације и спортисте који је закључен супротно одредбама овог закона.
Члан 11.
Спортисти који нема пуноважно закључен уговор са одређеном спортском организацијом не може бити спортским правилима ускраћено право закључења уговора са
другом спортском организацијом, односно прелазак у другу спортску организацију и
регистровање и наступање за њу на спортским такмичењима у својству спортисте, осим
ако овим законом није друкчије одређено.
У случају из става 1. овог члана, као и у случају раскида или поништења уговора између спортисте и спортске организације, спор између спортске организације из које одлази и спортске организације у коју прелази о износу и плаћању уговорене накнаде за трансфер, или накнаде за развој, односно обуку (тренирање) спортисте утврђене спортским
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правилима не сме утицати на спортске активности спортисте и право наступа за спортску организацију у коју је прешао.
Спортиста има право на накнаду штете коју претрпи актима дискриминације организације у области спорта из ст. 1. и 2. овог члана.
Накнада за развој, односно обуку спортисте из става 2. овог члана обрачунава се
приликом закључења првог професионалног уговора у складу са спортским правилима
надлежног националног гранског и међународног спортског савеза, на основу улагања,
односно стварних трошкова спортске организације/организација које су допринеле развоју спортисте, с тим да као последња година обуке може да се рачуна она година у којој
је спортиста напунио 21 годину.
Спортска организација из које спортиста одлази не може да потражује накнаду за
развој, односно обуку спортисте из става 4. овог члана уколико је спортиста или његов родитељ или старатељ тој спортској организацији плаћао чланарину или накнаду
за бављење спортским активностима, спортску опрему и спортске припреме, односно
накнада мора бити сразмерно умањена.
Накнада из става 4. овог члана не може се потраживати ако је уговор спортисте са
спортском организацијом раскинут кривицом спортске организације, као и након пре
станка развоја, односно обуке спортисте.
Члан 12.
Уговор и све измене и допуне уговора, укључујући и споразумни раскид уговора између спортисте и спортске организације закључује се у писаној форми и оверава у складу са законом, а у противном је ништав.
Уговор између спортисте и спортске организације потписују спортиста и лице овла
шћено за заступање спортске организације, а у случају да је спортиста лице без потпуне
пословне способности, уговор се потписује у складу са чланом 10. став 6. овог закона.
У случају закључења уговора и утврђивања ништавости, поништења, споразумног
раскида уговора или раскида уговора између спортске организације и спортисте због
неиспуњења уговорних обавеза, спортска организација је дужна да о томе без одлагања
обавести надлежни национални грански спортски савез.
Неиспуњење уговорних обавеза између спортисте и спортске организације цени се у
складу са чланом 10. став 5, чланом 13. ст. 1, 3. и 4. и чланом 17. ст. 2−4. овог закона.
Члан 13.
Професионални спортиста заснива радни однос са спортском организацијом закључењем уговора о раду, на одређено време, најдуже до пет година. По истеку овог периода,
професионални спортиста може поново да закључи уговор са истом или другом спортском организацијом.
Прекиди рада краћи од 30 дана не утичу на трајање радног односа.
Професионални спортиста има сва права, обавезе и одговорности из радног односа
у складу са законом којим се уређује рад, ако овим законом или спортским правилима
надлежног међународног спортског савеза није друкчије утврђено.
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Уговором о раду професионални спортиста и спортска организација утврђују зараду
и друга примања у складу са овим законом и законом којим се уређује рад.
Друга примања професионалног спортисте утврђена у складу са овим законом немају
карактер зараде.
На зараду и друга примања професионалног спортисте из става 4. овог члана плаћају се
одговарајући порези и доприноси на зараду, односно на доходак грађана, у складу са законом.
Друга примања професионалног спортисте из става 4. овог члана су новчана и друга
награда за постигнуте спортске резултате, накнада трошкова смештаја, исхране и путовања за време спортских припрема и спортских такмичења, новчана и друга накнада на
име закључења уговора, накнада за коришћење лика спортисте и друга слична примања.
Уколико је спортиста ангажован у спортској организацији изван свог места пребивалишта, односно боравишта, спортска организација може омогућити спортисти бесплатни смештај на територији јединице локалне самоуправе у којој се налази седиште спортске организације, у ком случају се то не сматра другим примањем спортисте из става 4.
овог члана.
Примања из става 7. овог члана могу бити утврђена и општим актима спортске организације.
Радно време, одмори, одсуства и друга права и обавезе професионалног спортисте према
спортској организацији прилагођавају се режиму спортских припрема, односно такмичења.
Професионални спортиста може бити привремено упућен у другу спортску организацију
на основу писаног споразума спортске организације у коју се упућује и спортске организације
са којом је у радном односу, уз сагласност професионалног спортисте, у складу са овим законом.
Члан 14.
Врхунски спортиста може да се самостално професионално бави спортским активностима у индивидуалним спортовима и као самостални професионални спортиста,
односно предузетник.
За обављање делатности из става 1. овог члана нису потребни посебан простор, опрема и кадрови.
Члан 15.
Спортисти аматери који нису обавезно осигурани у смислу закона којим се уређује
пензијско и инвалидско осигурање могу се укључити у обавезно осигурање под условима, у обиму и на начин предвиђен тим законом.
Средства за пензијско и инвалидско осигурање спортисте из става 1. овог члана могу
обезбедити и спортске организације и друга правна лица, делимично или у целини.
Члан 16.
Спортиста аматер може се укључити у обавезно здравствено осигурање, у складу са
законом којим се уређује обавезно здравствено осигурање.
Обавезе по основу осигурања из става 1. овог члана могу преузети спортске организације или друга правна лица.
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Члан 17.
Спортиста аматер који се бави спортским активностима као члан спортског удружења, без уговора, има права утврђена спортским правилима и општим актом спортске организације.
Уговором о бављењу спортом спортиста такмичар аматер и спортска организација
утврђују, у складу са спортским правилима, нарочито: новчану накнаду за бављење
спортским активностима, новчане и друге награде за постигнуте спортске резултате,
накнаде трошкова смештаја и исхране за време спортских припрема и спортског такмичења, накнаду за закључење уговора и накнаду за коришћење лика спортисте.
Уговором о стипендирању малолетног спортисте за спортско усавршавање утврђује
се, у складу са спортским правилима, нарочито: новчана стипендија и накнада трошкова
смештаја и исхране за време спортских припрема и спортског такмичења.
Уговор о стипендирању из става 3. овог члана може да се закључи најдуже до стицања
пунолетства спортисте.
Општим актима спортске организације може бити утврђена посебна накнада на име
новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама.
Перспективни спортиста има право на стипендију за спортско усавршавање, у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза.
Национални спортски савези утврђују посебне програме бриге о перспективним
спортистима.
Члан 18.
Уговор о трансферу је, писани и оверен у складу са законом, уговор између спортске
организације са којом спортиста има пуноважно закључен уговор у складу са овим законом и спортске организације у коју спортиста прелази, на основу кога се спортска организација са којом спортиста има пуноважно закључен уговор саглашава да уз одређену
накнаду превремено споразумно раскине уговор са спортистом како би прешао у спортску организацију са којом се закључује уговор о трансферу.
Уговор о уступању је, писани и оверен у складу са законом, уговор између спортске организације са којом спортиста има пуноважно закључен уговор у складу са овим законом
и спортске организације у коју спортиста привремено прелази на основу кога се спортска
организација са којом спортиста има пуноважно закључен уговор саглашава да спортиста
привремено пређе у спортску организацију са којом се закључује уговор о уступању.
Уговор из ст. 1. и 2. овог члана може се пуноважно закључити само уз писану и оверену у складу са законом сагласност спортисте.
Међународни трансфер, односно прелазак малолетног спортисте у страну спортску
организацију није дозвољен, осим у посебним случајевима утврђеним спортским правилима надлежног међународног спортског савеза.
Национални трансфер, односно прелазак малолетног спортисте у домаћу спортску
организацију изван места пребивалишта малолетног спортисте није дозвољен, осим ако
је прелазак одобрен од стране надлежног националног гранског спортског савеза у складу са критеријумима и у поступку утврђеним спортским правилима.
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Критеријуми из става 5. овог члана морају бити у складу са овим законом и спортским правилима надлежног међународног спортског савеза за одговарајућу грану спорта и њима се не може ограничавати право малолетног спортисте на прелазак у другу
спортску организацију који није повезан са бављењем спортским активностима (образовање, повезаност са породицом и др.).
Министарство даје сагласност на спортска правила из става 5. овог члана.
Надлежни национални грански спортски савез води евиденцију трансфера, односно
прелазака малолетних спортиста из ст. 4. и 5. овог члана и обавештава Министарство у
року од 15 дана од сваког обављеног трансфера, односно регистрованог преласка малолетног спортисте.
У евиденцији трансфера, односно прелазака малолетних спортиста у другу спортску
организацију воде се одговарајући подаци о личности из члана 5. став 2. овог закона.
Уговори на основу којих трећа лица стичу искључива права над будућим економским
правима спортске организације при будућим трансферима спортисте ништави су.
Члан 19.
У спортском такмичењу може учествовати спортиста, односно спортски стручњак
коме је у периоду од шест месеци пре одржавања спортског такмичења утврђена општа
здравствена способност за обављање спортских активности, односно делатности.
Посебна здравствена способност утврђује се, поред опште здравствене способности,
за одређене спортске гране у периоду од шест месеци пре одржавања спортског такмичења, а за одређене спортске гране и у краћем периоду, у складу са правилником који
споразумно доносе министар надлежан за послове здравља и министар.
Начин, врсте, обим и рокови у којима се спроводе здравствени прегледи спортиста и
спортских стручњака из ст. 1, 2. и 5. овог члана споразумно прописују министар надлежан за послове здравља и министар.
Општу и посебну здравствену способност спортисте и спортског стручњака утврђује, у складу са овим законом, надлежна здравствена служба, односно завод надлежан за спорт и медицину спорта који је дужан да о томе обавести надлежну здравствену установу.
Обавеза утврђивања опште здравствене способности из става 1. овог члана постоји
за спортисте који се укључују у организоване спортске активности у организацији у
области спорта, а обавеза утврђивања посебне здравствене способности из става 2.
овог члана постоји, најмање једном годишње, и за спортске стручњаке који раде са
спортистима.
Трошкове утврђивања здравствене способности из ст. 1, 2. и 5. овог члана сноси
спортска организација или друга организација у области спорта, спортиста или спортски стручњак, с тим да су трошкови утврђивања здравствене способности из ст. 1, 2. и 5.
овог члана за малолетне спортисте узраста од шест до 14 година обухваћени обавезним
здравственим осигурањем у складу са законом, када се здравствена способност утврђује
у здравственој установи из плана мреже здравствених установа или заводу надлежном
за спорт и медицину спорта.
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Здравствена служба, односно завод из става 4. овог члана доставља Министарству
и министарству надлежном за послове здравља годишњи извештај о евалуацији здравственог стања прегледаних спортиста и спортских стручњака.
Члан 20.
О утврђеној здравственој способности спортисте и спортског стручњака води се евиденција, уношењем података у медицинску документацију, од дана прве регистрације за
одређену спортску организацију.
Садржај, образац и начин вођења медицинске документације из става 1. овог члана
утврђује се у складу са законом којим се уређују евиденције у области здравства.
Члан 21.
Спортска организација дужна је да закључи уговор о осигурању својих врхунских
спортиста и врхунских спортских стручњака од последица несрећног случаја за време
обављања спортске активности, односно стручног рада у спорту, а на основу утврђеног
рангирања спортиста и спортских стручњака.
Осигурана сума на коју мора бити уговорено обавезно осигурање по једном спортисти,
односно спортском стручњаку из става 1. овог члана не може бити нижа од: 10.000 евра у
динарској противвредности за случај смрти спортисте, односно спортског стручњака; 20.000
евра у динарској противвредности за случај трајног губитка опште радне способности спортисте, односно спортског стручњака или способности да се бави спортским активностима
и спортским делатностима; 5.000 евра у динарској противвредности за случај привремене
спречености за бављење спортским активностима и спортским делатностима, на име накнаде за губитак прихода и стварних трошкова лечења спортисте, односно спортског стручњака.
Надлежни национални грански спортски савез дужан је да осигура спортисту, односно
спортског стручњака који наступа за националну спортску репрезентацију од последица несрећног случаја за време наступа за националну спортску репрезентацију, уколико
спортиста, односно спортски стручњак није обухваћен осигурањем из става 1. овог члана.
Ако спортска организација или надлежни национални грански спортски савез не
закључи уговор из ст. 1. и 3. овог члана, дужни су да надокнаде штету коју претрпи спортиста, односно спортски стручњак који није осигуран.
Надлежни национални грански спортски савез може утврдити обавезу за спортске
организације из надлежности савеза да осигурање спортиста и спортских стручњака из
става 1. овог члана врше преко тог савеза, уз сношење трошкова полисе осигурања.
Члан 22.
Забрањено је спортисту изложити спортским активностима које могу да угрозе или
погоршају његово здравствено стање.
Допинг спортисте је забрањен, у складу са законом.
Забрањено је децу излагати спортским активностима и физичким вежбањима која
могу да угрозе или погоршају њихово здравствено стање или да негативно утичу на психосоцијални и моторички развој или образовање.
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Члан 23.
На одговорност за штету коју претрпи спортиста и спортски стручњак при бављењу
спортским активностима, односно обављању стручног рада у спорту или је проузрокује
другом лицу примењују се општа правила о одговорности за штету.
Правом на накнаду штете из става 1. овог члана не обухвата се она штета која је, у
складу са спортским правилима, резултат уобичајених опасности и ризика бављења
одређеном спортском активношћу, односно обављања одређеног стручног рада у
спорту.
Члан 24.
Спортске организације су дужне да омогуће спортисти учешће у националној спортској репрезентацији, у складу са спортским правилима, када је позван у репрезентацију.
Остала физичка лица у систему спорта
Члан 25.
Остала физичка лица у систему спорта су спортски стручњаци који обављају стручни
рад из члана 27. став 1. овог закона и стручњаци у спорту који обављају друге стручне
послове у спорту, у складу са законом.
Спортски стручњаци су лица која имају одговарајуће више или високо образовање
у области спорта, односно физичке културе или су оспособљена, у складу са чланом 26.
став 2. и чланом 29. ст. 1−4. овог закона, за обављање одређених стручних послова у
спорту, ако законом није друкчије одређено.
Страни спортски стручњаци, односно лица са страним држављанством који имају
одговарајуће образовање или стручну оспособљеност у области спорта, у складу са законом државе чији су држављани, сматрају се спортским стручњаком у смислу овог закона.
Стручњаци у спорту су лица других занимања која имају одговарајуће образовање
за те врсте послова и доприносе остваривању спортских активности и спортских делатности, у складу са овим законом.
Члан 26.
Спортски стручњаци разврставају се према спортским занимањима и звањима у оквиру занимања.
Министар утврђује номенклатуру спортских занимања и звања и типичне послове
за утврђена спортска занимања и звања и услове у погледу образовања, односно стручне
оспособљености и стручног искуства за стицање звања.
Највиша спортска звања из става 2. овог члана могу да стекну само спортски стручњаци који имају прописано образовање.
Стицањем вишег спортског звања у складу са номенклатуром из става 2. овог члана,
у оквиру једног спортског занимања, спортски стручњак стиче и право бављења пословима карактеристичним за нижа спортска звања из истог спортског занимања, односно
за иста или нижа спортска звања из сродног спортског занимања.
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Надлежни национални грански спортски савези могу спортским правилима из члана 100. став 2. тачка 14) овог закона утврдити да се уз називе спортских звања утврђених
номенклатуром из става 2. овог члана користе, у оквирима надлежности тих савеза, и
одговарајући називи за иста звања утврђени правилима надлежних међународних гранских спортских савеза.
Члан 27.
Стручни рад у спорту, у смислу овог закона, посебно обухвата: планирање и спровођење спортских активности деце и омладине, рекреације грађана, тренинга спорти
ста, спортског васпитања, обучавања и спортског усавршавања, кинезитерапијског вежбања; вођење спортиста на такмичењима; контролу психофизичких и функционалних
способности учесника у спортским активностима; истраживачко-развојни и научноистраживачки рад у спорту; стручно-саветодавни и стручно-информативни рад; планирање спортских програма и пројеката; документовање спортске стручне литературе,
припремање и уређивање секундарних информационих извора у спорту; креирање,
планирање и организовање пропагандних кампања и акција, односа са јавношћу и
контаката са средствима јавног информисања у спорту; извештавање са спортских приредаба, писање информативних и аналитичких новинских чланака у области спорта;
планирање и спровођење спортских приредаба; посредовање у спортским трансферима;
спортски менаџмент и организовање спортског пословања; спортско суђење; старање о
безбедности, реду и сигурности на спортским приредбама и у спортским објектима и о
спречавању допинга у спорту; старање о здравственом стању спортиста.
Стручни рад у спорту могу обављати спортски стручњаци који испуњавају услове
предвиђене законом и поседују дозволу за рад предвиђену спортским правилима надлежног националног спортског савеза или правилима надлежног међународног спортског савеза, у складу са овим законом.
Спортском стручњаку се може издати или обновити дозвола за рад уколико су
испуњени услови у погледу потребне стручне спреме или стручне оспособљености,
односно спортског звања, припадности националном спортском савезу, здравствене
способности, професионалне праксе (практичног стручног рада), стручног спортског
искуства, стручног усавршавања, постигнутих спортских резултата, трошкова издавања дозволе за рад.
Стручно-васпитни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који имају
одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта или
су, поред основне стручне оспособљености, и посебно стручно оспособљени за стручни
рад са децом у складу са чланом 26. став 2. и чланом 29. ст. 1−4. овог закона.
Под децом у смислу става 4. овог члана сматрају се лица која имају мање од 16 година живота.
Надлежни национални спортски савез издаје лицима која су завршила одговарајући
акредитовани студијски програм у високошколској установи и стекла одговарајуће
стручно звање у области спорта, у складу са законом, дозволу за рад из става 2. овог члана у спортској грани на коју се студијски програм односи која одговара стручном називу
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односно спортском звању из члана 26. став 2. овог закона које су стекли, ако испуњавају
услове из става 3. овог члана и члана 30. став 1. овог закона.
У дозволу за рад спортског стручњака уносе се одговарајући подаци из члана 5. став
10. овог закона.
Спортским правилима се уређују начин и ближи услови за издавање, обнављање и
одузимање дозволе за рад спортском стручњаку, у складу са овим законом, односно актом министра из члана 30. став 1. овог закона.
Министарство даје сагласност на спортска правила из става 8. овог члана.
Члан 28.
Спортски стручњаци дужни су да планирају и евидентирају стручни рад који
обављају у организацијама у области спорта, у складу са правилима надлежних националних спортских савеза која обавезно уређују садржину стручних планова и евиденцију реализације стручног рада.
Организације у области спорта утврђују план стручног образовања, оспособљавања и
усавршавања спортских стручњака и стручњака у спорту и обезбеђују услове за остваривање тог плана, у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза.
Под стручним усавршавањем, у смислу овог закона, подразумева се стицање знања и
вештина спортских стручњака и стручњака у спорту, које обухвата континуирану едукацију током радног века, као и учешће на стручним и научним скуповима, семинарима
и курсевима у складу са овим законом и спортским правилима надлежног националног
гранског спортског савеза.
Надлежни национални спортски савез, у сарадњи са одговарајућом акредитованом високошколском установом, издаје, обнавља и одузима дозволу за рад спортским
стручњацима у складу са овим законом, правилима тог савеза и правилима надлежног
међународног спортског савеза и води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих дозвола за рад.
Надлежни национални спортски савез утврђује трошкове издавања и обнављања
дозволе за рад, уз претходну сагласност Министарства, које плаћа подносилац захтева
за издавање, односно обнављање дозволе за рад.
Надлежни национални спортски савез издаје дозволу за рад на период од три године уколико спортским правилима надлежног међународног спортског савеза није
друкчије одређено.
Дозвола за рад може се обновити спортском стручњаку само ако је обавио стручно
усавршавање у складу са актом из члана 30. став 1. овог закона и ставом 3. овог члана и
ако је у периоду важења дозволе за рад стекао одговарајуће стручно спортско искуство.
Међународна дозвола за рад издата спортском стручњаку од стране надлежног међународног спортског савеза или надлежног националног спортског савеза у складу са
правилима надлежног међународног спортског савеза или страна национална дозвола
за рад издата страном спортском стручњаку у складу са законом и спортским правилима стране државе сматра се важећом дозволом за рад, у смислу овог закона, за период за
који је издата.
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У оквиру сваке спортске гране дефинишу се спортским правилима минимално два,
а максимално четири нивоа дозволе за рад из става 2. овог члана, осим ако спортским
правилима надлежног међународног спортског савеза није друкчије одређено.
Дозвола за рад одређеног нивоа даје право да се обављају и сви послови обухваћени
дозволом за рад нижих нивоа из исте гране, односно области спорта.
Надлежни национални спортски савез одузима дозволу за рад спортском стручњаку ако престане да испуњава прописане услове за издавање дозволе за рад, ако обавља
стручни рад за који му није издата дозвола за рад, ако теже прекрши обавезе у вези са
стручним радом утврђене овим законом и спортским правилима и ако му је, трајно или
привремено, забрањено обављање стручног рада у спорту у складу са законом.
Трошкове стручног образовања, оспособљавања и усавршавања плаћају организације у области спорта или заинтересовани појединци.
Ако се трошкови стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених
спортских стручњака и стручњака у спорту обезбеђују из средстава организације у области спорта, у складу са њеним општим актима, међусобна права и обавезе уређују се
уговором којим се посебно одређују услови финансирања и обавеза тог лица да у одређеном временском периоду, по завршетку стручног образовања, оспособљавања и усавршавања, ради у тој организацији.
У случају да лице из става 13. овог члана прекине стручно образовање, оспособљавање или усавршавање, дужно је да организацији у области спорта накнади трошкове,
осим ако је то учинило из оправданих разлога.
Члан 29.
Пословима стручног оспособљавања за обављање одређених стручних послова у
спорту могу се бавити високошколске установе, у складу са законом којим се уређује
делатност високог образовања и овим законом, као и заводи надлежни за спорт и медицину спорта, у складу са овим законом.
Пословима стручног оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту за које се не могу стећи одговарајућа стручна звања у високошколским установама или
за које не постоји интерес тих установа да их врше, односно да их врше у довољној мери,
могу се бавити и организације у области спорта које испуњавају услове у погледу простора,
опреме и кадрова, у сарадњи са одговарајућом акредитованом високошколском установом.
Пословима стручног оспособљавања за обављање одређених стручних послова могу
се бавити и надлежни национални спортски савези и национална стручна спортска удружења, ако је то предвиђено спортским правилима надлежног међународног спортског
савеза, у сарадњи са одговарајућом акредитованом високошколском установом.
Министар прописује ближе услове и начин за обављање послова из ст. 1−3. овог члана.
Поступак за издавање одобрења за обављање послова стручног оспособљавања покреће
се захтевом који се подноси Министарству од стране организација из ст. 1–3. овог члана.
О захтеву за издавање одобрења, на основу утврђене испуњености услова од стране
спортског инспектора, одлучује Министарство решењем у року од два месеца од дана
подношења захтева.
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Одобрење се издаје на пет година и одузима се решењем Министарства ако организација престане да испуњава услове за издавање одобрења или ако активности стручног
оспособљавања у спорту обавља у супротности за овим законом или ако у току обављања
активности стручног оспособљавања учини прекршај у вези са активностима на стручном оспособљавању у спорту, на основу записника спортског инспектора.
Против решења Министарства из ст. 6. и 7. овог члана може се покренути управни
спор у складу са законом.
Подаци из уверења о стручној оспособљености за обављање одређених стручних послова у спорту, односно о стицању одређеног спортског звања уписују се у радну књижицу.
Спортски инспектор привремено ће забранити организацији из ст. 1−3. овог члана
даљи рад на стручном оспособљавању, ако утврди да не испуњава прописане услове, или
стручно оспособљавање не врши по утврђеном плану и програму и прописаном начину
стручног оспособљавања, до испуњавања тих услова, односно обавеза.
Организација из ст. 1–3. овог члана може да обавља стручно оспособљавање као обједињени програм за стицање одређеног спортског звања и одговарајуће дозволе за рад,
уколико је то предвиђено правилима надлежног међународног спортског савеза.
Члан 30.
Министар прописује оквирни план и програм и начин стручног оспособљавања
и усавршавања и, у складу са законом, ближе услове, начин и поступак издавања, обнављања и одузимања дозвола за рад спортским стручњацима и организацијама из члана 28. и члана 29. ст. 1−3. овог закона, број полазника стручног оспособљавања који се
у оквиру једне групе може уписати и образац и садржину, осим података о личности,
уверења о завршеном стручном оспособљавању.
Организације из члана 29. ст. 1−3. овог закона обавезне су да сваке године у јануару
доставе Министарству извештај о извршеном стручном оспособљавању у претходној години и план активности за текућу годину на организовању стручног оспособљавања и да
поднесу Министарству пријаву почетка обављања стручног оспособљавања, најкасније
седам дана пре почетка уписа полазника стручног оспособљавања.
Установе из члана 29. став 1. овог закона остварују у процесу стручног оспособљавања сарадњу са надлежним националним гранским спортским савезима.
Акредитована високошколска установа у области спорта, као и друга организација
која се бави пословима стручног оспособљавања у складу са овим законом, води: евиденцију полазника стручног оспособљавања, евиденцију о издатим уверењима и записник
о полагању испита.
У евиденције из става 4. овог члана уписују се следећи подаци о полазницима стручног
оспособљавања: презиме, име једног родитеља и име; број уписа; година уписа; јединствени матични број грађана; датум, место, општина рођења и држава; пребивалиште;
држављанство; подаци за контакт; назив и седиште претходно завршене школе; година
у којој је завршено претходно школовање; стручни или академски назив који полазник
има на основу претходног школовања; спортско звање; назив програма стручног оспособљавања; време трајања програма стручног оспособљавања у сатима; назив предмета,
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односно програма који је полазник савладао; статус савладаног предмета; датум полагања
и оцена на испиту и завршном раду; презиме и име предавача; просечна оцена; наслов
завршног рада; спортско звање које се стиче; број уверења о завршеном стручном оспособљавању; датум издавања уверења.
Министар ближе уређује садржину, осим података о личности, и начин вођења евиденције из става 4. овог члана.
У уверење о завршеном стручном оспособљавању из става 1. овог члана и у извештај
Министарству о извршеном стручном оспособљавању из става 2. овог члана уносе се
одговарајући подаци из члана 5. став 10. овог закона.
Члан 31.
Спортски стручњак може да заснује радни однос са организацијом у области спорта закључењем уговора о раду, у складу са законом или закључује уговор о стручном ангажовању.
Спортски стручњак заснива радни однос са организацијом у области спорта закључењем уговора о раду, на неодређено време или на одређено време најдуже до пет година.
На закључење уговора између спортског стручњака и организације у области спорта сходно се примењују одредбе овог закона о закључењу уговора између спортисте и
спортске организације.
Уговор из става 1. овог члана закључен са лицем које не испуњава услове из члана 25.
став 2, члана 26. став 2. и члана 27. став 2. овог закона ништав је.
Бављење стручним радом у складу са уговором о стручном ангажовању сматра се
радом ван радног односа, у складу са законом.
У случају да се спортски стручњак бави стручним радом у спортској организацији
као члан спортског удружења без уговора, спортска организација доноси одлуку о именовању спортског стручњака за обављање одређеног спортског занимања у спортској
организацији, у складу са законом и спортским правилима.
Спортски стручњак, односно стручњак у спорту који се стручним радом бави као
члан спортског удружења без уговора и без накнаде има права утврђена спортским правилима и општим актима спортског удружења.
Страни држављанин који обавља стручни рад у спорту у Републици Србији, поред
услова прописаних овим законом, мора да испуњава и друге услове утврђене прописима
којима се уређује област запошљавања страних држављана у Републици Србији.
Уговором о раду спортски стручњак и организација у области спорта утврђују зараду
и друга примања у складу са овим законом и законом којим се уређује рад, а уговором о
стручном ангажовању утврђују се накнада за обављање стручног рада у организацији у
области спорта и друга примања спортског стручњака у складу са овим законом.
Друга примања спортског стручњака из става 9. овог члана су новчана и друга награда
за постигнуте спортске резултате, накнада трошкова смештаја, исхране и путовања за време спортских припрема и спортских такмичења, новчана и друга накнада на име закључења уговора, накнада за коришћење лика спортског стручњака и друга слична примања.
Накнада за обављање стручног рада и друга примања спортског стручњака утврђена
у складу са овим законом немају карактер зараде.
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На зараду и друга примања спортског стручака из става 9. овог члана плаћају се одговарајући порези и доприноси на зараду, односно на доходак грађана, у складу са законом.
Примања из става 10. овог члана могу бити утврђена и општим актима организације
у области спорта.
Спортски стручњак има сва права, обавезе и одговорности из радног односа у складу
са законом којим се уређује рад, ако овим законом или спортским правилима надлежног
међународног спортског савеза није друкчије утврђено.
Радно време, одмори, одсуства и друга права и обавезе спортског стручњака према
организацији у области спорта прилагођавају се режиму спортских припрема, односно такмичења.
Члан 32.
Над стручним радом у области спорта врши се стручни надзор.
Стручни надзор врши Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем
тексту: Републички завод), а на територији аутономне покрајине – Покрајински завод за
спорт и медицину спорта (у даљем тексту: Покрајински завод), преко стручних спортских надзорника, као поверени посао.
Правна и физичка лица у области спорта дужна су да омогуће обављање стручног
надзора, у складу са овим законом.
Лицу из става 3. овог члана које онемогући обављање стручног надзора спортски
инспектор може привремено забранити обављање спортске активности, односно делатности, све док не омогући обављање стручног надзора.
Послове стручног спортског надзорника може обављати лице које има одговарајуће
спортско звање, најмање пет година обављања одговарајућег стручног рада у спорту и
значајне резултате у стручном раду у спорту.
За вршење надзора над стручним радом спортског стручњака одређује се стручни
спортски надзорник са листе стручних спортских надзорника који има најмање исто
спортско звање као и спортски стручњак над чијим се стручним радом врши надзор и у
зависности од планиране врсте и предмета надзора.
Листу стручних спортских надзорника утврђује Републички завод, односно Покрајински завод, према врсти стручног рада, спортским звањима и занимањима и према
спортским гранама и областима утврђеним у складу са овим законом.
У оквиру стручног надзора стручни спортски надзорник остварује увид и оцењује да ли
су мере, методе, средства, активности и поступци који се примењују у обављању стручног
рада од стране надзираног лица у складу са савременим достигнућима спортских и других одговарајућих наука и важећим, односно утврђеним стручно спортским доктринама
и упутствима, утврђеним плановима стручног рада, прописаним условима и прописаним
начином за обављање стручног рада у спорту и савременим стручним стандардима утврђеним спортским правилима надлежног националног и међународног спортског савеза.
Ради отклањања уочених недостатака у стручном раду, стручни спортски надзорник
може спортском стручњаку и организацији у области спорта предложити предузимање
одређених мера за унапређење стручног рада и отклањање уочених недостатака, као и
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поднети захтев надлежном спортском инспектору за предузимање инспекцијског надзора и изрицање мера у складу са овим законом.
Спортски инспектор може привремено забранити обављање одређене спортске активности, односно делатности, ако на основу извештаја стручног спортског надзорника
о извршеном стручном надзору утврди да су недостаци у раду такве природе да могу
изазвати последице по безбедност и здравље спортиста као и других учесника у спорту
или се њима тешко нарушавају обавезе утврђене овим законом за обављање стручног
рада у спорту, а да нису у остављеном року отклоњени.
Министар ближе уређује начин и поступак обављања стручног надзора, мере за отклањање уочених недостатака, услове за именовање стручног спортског надзорника, образац и начин издавања легитимације стручног спортског надзорника и друга питања
од значаја за спровођење стручног надзора у области спорта.
У легитимацију стручног спортског надзорника уносе се одговарајући подаци из члана 5. став 10. овог закона.
На извештај о извршеном стручном надзору, са предложеним мерама, може се поднети жалба министру, у року од седам дана од дана достављања налаза.

2. Организације у области спорта
2.1. Спортске организације
Члан 33.
Ради обављања спортских активности и спортских делатности спортска организација може се основати као удружење (у даљем тексту: спортско удружење) или као
привредно друштво (у даљем тексту: спортско привредно друштво), у складу са овим
законом, а на питања која нису уређена овим законом примењују се општи прописи о
удружењима, односно привредним друштвима.
Чланови управе спортске организације, укључујући и заступника и ликвидационог
управника спортске организације не могу бити следећа лица:
1. оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници, запо
слени или чланови спортске организације која се такмичи у истом рангу такмичења;
2. чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно службена
лица организације у области спорта која управља спортском лигом;
3. лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке странке;
4. власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској
кладионици;
5. спортски посредници у одговарајућој грани спорта;
6. која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности,
као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа,
разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности,
изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена
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производња и стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне
последице осуде;
7. која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са
законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности.
У спортској организацији не може бити запослено лице које је запослено у спортској
кладионици или је власник или члан органа спортске кладионице.
Члан 34.
У случају несагласности одредаба општег акта спортске организације са одредбама
закона или спортским правилима надлежног националног спортског савеза, непосредно
се примењују одредбе закона, односно спортских правила.
Члан 35.
Спортска организација може обављати спортске активности и спортске делатности
ако, у складу са овим законом и спортским правилима, има:
1. учлањене или уговором ангажоване спортисте;
2. ангажоване спортске стручњаке у зависности од врсте делатности;
3. обезбеђен одговарајући простор, односно спортске објекте и спортску опрему;
4. одговарајућу унутрашњу организацију и финансијска средства, ако учествује у
спортским такмичењима;
5. осигурану безбедност спортиста и других учесника при обављању спортских активности и делатности;
6. одговарајући број животиња у спорту у којем учествују животиње.
Министар ближе уређује услове из става 1. овог члана.
Спортска организација при оснивању не може користити реч „клуб”. Спортска организација може унети реч „клуб” у свој назив ако континуирано учествује у спортским
такмичењима у оквиру надлежног националног гранског спортског савеза, а на основу
потврде тог савеза.
Испуњеност услова из ст. 1. и 3. овог члана утврђује решењем спортски инспектор у
поступку инспекцијског надзора.
На решење из става 4. овог члана може се уложити жалба Министарству у року од 15
дана од дана достављања решења.
Спортска организација која учествује у спортским такмичењима обавезно у називу
испред речи „клуб” садржи назив спортске гране или дисциплине у којој се такмичи,
а ако учествује у спортским такмичењима у више спортских грана или дисциплина, у
називу обавезно садржи речи: „спортски клуб”.
Спортска организација може учествовати у спортским такмичењима уколико је члан,
односно ако је регистрована код надлежног националног гранског спортског савеза и
ако испуњава услове у складу са овим законом.
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2.1.1. Спортско удружење
Члан 36.
Спортско удружење, у смислу овог закона, јесте добровољна недобитна организација
заснована на слободи удруживања више физичких и/или правних лица, организована
на основу статута и основана ради остваривања заједничког циља у области спорта.
На спонтана и привремена повезивања више лица ради остваривања одређених
спортских циљева сходно се примењују прописи, односно правна правила о ортаклуку,
ако овим законом није друкчије одређено.
Члан 37.
Спортско удружење може образовати један или више огранака (секција, подружница
и др.) који се уписују у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта (у даљем
тексту: Регистар).
Огранак је организациони део спортског удружења који нема својство правног лица.
Огранак има место обављања активности и делатности и заступника, а послове са
трећим лицима обавља у име и за рачун спортског удружења.
Оснивање
Члан 38.
Спортско удружење могу основати најмање три оснивача.
Оснивач спортског удружења може бити потпуно пословно способно физичко лице
или правно лице.
При министарствима надлежним за одбрану и унутрашње послове могу се од стране војних лица, односно припадника полиције и уз сагласност министра надлежног
за послове одбране, односно унутрашње послове, основати војна, односно полицијска
спортска удружења.
Министар надлежан за послове одбране, односно министар надлежан за унутрашње
послове ближе уређују рад и делатност спортских удружења из става 3. овог члана, у
складу са овим законом.
Поред припадника војске, односно полиције чланови спортских удружења из става 3.
овог члана могу бити и лица изван војске, односно полиције, у складу са актом из става
4. овог члана.
Члан 39.
Спортско удружење оснива се на оснивачкој скупштини, усвајањем и потписивањем
оснивачког акта и статута и избором, односно именовањем лица овлашћеног за заступање.
Оснивачки акт спортског удружења сачињава се у писаној форми и садржи: пословно
име, правну форму, седиште и матични број оснивача и потпис заступника оснивача ако
је оснивач правно лице, односно лично име, адресу, јединствени матични број грађана и
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потпис оснивача ако је оснивач физичко лице; име, адресу и број и земљу издавања путне исправе ако је оснивач страно физичко лице; основне циљеве спортског удружења;
назив и седиште спортског удружења; лично име, адресу, јединствени матични број
грађана, односно број и земљу издавања путне исправе лица овлашћеног за заступање
спортског удружења; датум доношења оснивачког акта.
Оснивачки акт из става 2. овог члана мора бити оверен у складу са законом.
Општи акти
Члан 40.
Општи акти спортског удружења јесу: статут, правилник и одлука којом се на општи
начин уређују одређена питања.
Статут је основни општи акт спортског удружења.
Статутом се обавезно уређује:
1. назив и седиште спортског удружења;
2. циљеви, садржај активности и одређење спортске гране и спортске дисциплине,
односно области спорта у којој се остварују спортски циљеви;
3. органи, њихова овлашћења, начин избора и разрешења, трајање мандата и начин
одлучивања;
4. поступак усвајања, односно измена и допуна статута и других општих аката
спортског удружења;
5. заступање спортског удружења;
6. остваривање јавности рада;
7. услови и начин учлањивања и престанка чланства, утврђивање висине чланарине,
права, обавезе и одговорност чланова, посебно малолетних лица;
8. начин стицања средстава за остваривање спортских циљева и располагања средствима;
9. начин одлучивања о статусним променама;
10. поступање са имовином спортског удружења у случају престанка удружења;
11. поступак усвајања финансијских и других извештаја;
12. облик и садржај печата;
13. привредна и друге делатности које спортско удружење непосредно обавља;
14. друга питања од значаја за спортско удружење, као и друга питања утврђена законом.
Сваки члан спортског удружења има право да добије примерак статута спортског
удружења.
Статут и други општи акти спортског удружења морају бити сагласни са спортским
правилима и овим законом.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у спортском удружењу морају
бити у складу са општим актима спортског удружења, спортским правилима и законом.
Висина месечне чланарине из става 3. тачка 7) овог члана не може бити за малолетне спортисте већа од једне десетине просечне зараде на нивоу Републике Србије утврђене од стране
републичког органа надлежног за послове статистике за претходну буџетску годину.
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Статут спортског удружења се региструје и објављује на интернет страници Агенције
за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција), у складу са законом којим се уређује
поступак регистрације у Агенцији.
Члан 41.
Одредбе општег акта спортског удружења подлежу оцени уставности и законитости
у складу са Уставом и законом.
Спортско удружење дужно је да у року од 30 дана од дана уручења правноснажне
одлуке о поништењу донесе нови општи акт, односно одлуку о одговарајућим изменама
општег акта и у законском року поднесе пријаву за упис у Регистар. Ако је поништен
статут спортског удружења, односно поједине одредбе статута, а спортско удружење не
донесе нови статут, односно одлуку о одговарајућим изменама статута – спортско удружење престаје да постоји и брише се из Регистра.
Одредба става 2. овог члана сходно се примењује и у случају када је, у складу са Уставом и законом, утврђена неуставност, односно незаконитост одредбе општег акта спортског удружења.
Сваки члан спортског удружења може покренути поступак пред месно надлежним
основним судом за утврђивање ништавости општег акта спортског удружења који је донет супротно статуту спортског удружења или спортским правилима, у складу са законом којим се уређује рад удружења.
Члан 42.
Оснивачи спортског удружења одговарају солидарно, целокупном својом имовином,
за обавезе преузете у вези са оснивањем спортског удружења, ако уговором са трећим
лицима која имају потраживања по том основу није друкчије одређено.
За обавезе из става 1. овог члана спортско удружење одговара солидарно са оснивачима од тренутка уписа у Регистар.
Назив, седиште и симболи
Члан 43.
Спортско удружење има назив и седиште.
Назив спортског удружења мора бити на српском језику и ћириличком писму, односно на српском језику и ћириличком писму и језицима и писмима који су у службеној
употреби на територији на којој се налази његово седиште.
Назив спортског удружења може бити и на страном језику, односно може да садржи
и поједине стране речи, ако оне чине име, односно назив оснивача, односно ако су уобичајене у српском језику или ако за њих нема одговарајуће речи у српском језику, односно
ако се ради о речима на мртвом језику.
Назив се утврђује статутом спортског удружења и уписује се у Регистар.
Спортско удружење може имати и скраћени назив, који се одређује статутом. Скраћени назив уписује се у Регистар.
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Спортско удружење за планинарски спорт може у називу користити реч „друштво”
ако се испред речи „друштво” користи реч „планинарско”.
Члан 44.
Назив и скраћени назив спортског удружења употребљавају се у правном саобраћају
у облику у којем су уписани у Регистар.
Огранак спортског удружења у правном промету иступа под називом спортског удружења и својим називом.
Назив спортског удружења може се пренети на друго лице само у оквиру статусне
промене.
Члан 45.
Назив новооснованог спортског удружења мора се јасно разликовати од назива других спортских удружења која су уписана или уредно пријављена за упис у Регистар.
Из назива спортског удружења мора бити видљиво да је у питању спортска организација.
Назив спортског удружења не сме доводити у заблуду у погледу гране или области
спорта коме припада спортско удружење или о томе о каквој се врсти правног лица ради
или о ком правном лицу се ради.
Изузетно од става 1. овог члана, новоосновано спортско удружење може користити
назив или део назива спортског удружења које је већ уписано у Регистар под условом да
назив новооснованог спортског удружења садржи седиште новооснованог спортског удружења које није идентично седишту спортског удружења које је већ уписано у Регистар
или уредно пријављено за упис у Регистар.
Члан 46.
Назив спортског удружења може да садржи назив Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, уз претходну сагласност надлежног органа
Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.
Назив спортског удружења може да садржи име или део имена физичког лица, уз његову сагласност, а ако је то лице умрло, уз сагласност свих наследника првог наследног реда.
Ако су активностима спортског удружења доведени у питање углед и други оправдани интереси лица из ст. 1. и 2. овог члана, дата сагласност може се повући.
Назив спортског удружења не може да садржи име стране државе или међународне
организације.
Одредбе ст. 1. и 4. овог члана не односе се на придевску употребу назива домаће или
стране државе, територијалне јединице и међународне организације, односно навођење
територијалне јединице као места седишта спортског удружења.
Члан 47.
Седиште спортског удружења мора бити на територији Републике Србије, с тим да се као
седиште одређује оно место из којег се управља активностима и делатностима удружења.
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У пословној кореспонденцији и у јавном иступању спортско удружење уз свој назив
наводи и своје седиште.
Члан 48.
Спортско удружење може имати свој знак, логотип и друге симболе, у складу са статутом.
Симболи визуелног идентитета спортског удружења морају се јасно разликовати од
симбола других спортских организација и не смеју доводити у заблуду у погледу циљева
спортског удружења и његовог идентитета.
Симболи визуелног идентитета спортског удружења не могу да садрже симболе стране државе или међународне организације.
Симболи визуелног идентитета спортског удружења могу да садрже симболе Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, уз претходну сагласност надлежног органа Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.
Симболи визуелног идентитета спортског удружења не могу бити предмет залоге.
Чланство
Члан 49.
Чланови спортског удружења јесу оснивачи и лица која накнадно приступе спортском удружењу у складу са његовим статутом.
Физичко лице може бити члан спортског удружења независно од година старости, у
складу са законом и статутом.
Спортско удружење може, у складу са статутом, имати различите категорије чланова,
са различитим правима и обавезама, с тим да чланови исте категорије морају имати иста
права и обавезе и да се члану спортског удружења не може статутом укинути право гласа.
Изјаву о приступању, односно учлањењу у спортско удружење за малолетно лице које
није навршило 14 година даје малолетно лице уз претходну писану сагласност родитеља,
односно старатеља.
Спортско удружење води књигу чланова, укључујући и податке о њиховом праву управљања удружењем.
У књигу чланова спортског удружења уписују се следећи подаци: име, име оца и
презиме; датум рођења; држављанство; број личног документа који служи као средство идентификације; адреса пребивалишта и боравишта; подаци за контакт; датум
учлањења; датум престанка чланства; категорија чланства у складу са статутом удружења; избор у органе спортског удружења; изречене дисциплинске казне.
Министар ближе уређује садржај, осим података о личности, образац и начин вођења
књиге чланова из става 5. овог члана.
Члан 50.
Свако лице може под једнаким условима утврђеним статутом да постане члан спортског удружења.
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Спортисти чланови спортског удружења имају право да у свако доба иступе из
удружења, али се спортским правилима надлежног националног гранског спортског
савеза може прописати да је иступање дозвољено само по истеку одређеног отказног
рока, с тим да отказни рок у спортским гранама у којима правила предвиђају прелазни рок може да траје најдуже до почетка првог наредног прелазног рока, а у осталим
спортским гранама највише шест месеци.
Спортиста не може једнострано да иступи из спортског удружења у случају када се
уговором обавезао да ће остати члан до истека одређеног рока, осим ако је у складу са
законом уговор раскинут, поништен или је утврђена његова ништавост.
Чланство у спортском удружењу не може се преносити нити наследити.
Члан 51.
Члан спортског удружења може бити искључен из спортског удружења из разлога и
по поступку утврђеном статутом.
Општим актима спортског удружења мора бити обезбеђено право на жалбу на одлуку органа удружења којом је одлучивано о правима и обавезама чланова удружења,
осим ако је за доношење одлуке надлежна спортска арбитража у складу са овим законом.
Члану спортског удружења могу се изрећи дисциплинске санкције у складу са законом, спортским правилима и општим актима спортског удружења, с тим да му не може
бити изречена казна за дисциплински прекршај за који није крив и који пре него што је
учињен није био општим актом спортског удружења утврђен као дисциплински прекршај и за који није била прописана казна, ако законом није друкчије одређено.
Члан спортског удружења има у дисциплинском поступку право на: вођење поступка без одуговлачења и са што мање трошкова; независност, стручност и непристрасност
органа који одлучује о одговорности; браниоца о личном трошку; изјашњење и извођење
доказа; писану и образложену одлуку и жалбу.
Члан спортског удружења не може бити дисциплински кажњен за коришћење својих
права у складу са законом, спортским правилима и општим актима удружења.
Члан 52.
Спортским удружењем управљају његови чланови на начин одређен статутом удружења.
Чланови управљају спортским удружењем непосредно или преко својих изабраних
представника у органима удружења.
Спортским удружењем у спортској рекреацији непосредно управљају сви чланови са
једнаким правом гласа.
Спортска арбитража
Члан 53.
Чланови спортског удружења и спортско удружење могу се споразумети да решавање
спора о правима којима слободно располажу, осим спорова за које је одређена искључива
надлежност суда – повере ad hoc спортском арбитражном суду или сталном спортском
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арбитражном суду при Олимпијском комитету Србије − за олимпијске спортове, сталном
спортском арбитражном суду при Спортском савезу Србије – за неолимпијске спортове
и сталном спортском арбитражном суду при Параолимпијском комитету Србије – за параолимпијске спортове, а када су у питању спорови у вези са раскидом, поништењем или
утврђивањем ништавости или испуњењем уговора између спортисте, односно спортског
стручњака и спортске организације – и сталном спортском арбитражном суду при надлежном националном гранском спортском савезу.
Сматра се да је уговор о спортској арбитражи закључен и ако тужилац поднесе тужбу или жалбу спортској арбитражи, а тужени не приговори надлежности арбитраже до
упуштања у расправљање о предмету спора.
На арбитражу из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе о арбитражи закона
којим се уређује поступак пред арбитражом, ако овим законом није друкчије утврђено.
Спор из става 1. овог члана може бити предмет и међународне спортске арбитраже
у случајевима утврђеним спортским правилима надлежног међународног спортског
савеза.
Стални спортски арбитражни суд из става 1. овог члана може бити надлежан и за
решавање спорова који настану између чланова спортског удружења и спортског удружења у вези са остварењем чланских права и обавеза утврђених општим актима спортског удружења и спортским правилима, под условом да је надлежност сталног спортског
суда за те спорове утврђена у статуту спортског удружења или статуту надлежног националног спортског савеза, осим ако овим законом није друкчије одређено.
Општим актом спортског удружења не може бити прописана обавезност арбитраже,
осим уколико друкчије није прописано спортским правилима надлежног међународног
спортског савеза.
Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије могу споразумно образовати јединствени стални спортски арбитражни суд за арбитражно решавање спорова у спорту.
Члан 54.
Спор пред спортском арбитражом је хитан.
Статутом спортског удружења може се предвидети и покушај мирног решавања спорова унутар спортског удружења путем посредовања.
За арбитра може бити именован само дипломирани правник.
За арбитра не може бити именовано лице које је власник, члан органа или запослени
код спортских организација у истој грани спорта, лице које је у истој ствари учествовало у одлучивању у ранијем поступку, лице које је члан органа, службено лице или
запослени код надлежног спортског савеза, као ни лице у вези с којим постоје други
разлози који доводе у питање његову непристрасност.
Надлежности, састав и организација сталне спортске арбитраже, услови и начин избора и разрешења арбитра, арбитражни трошкови и поступак у стварима из њене надлежности уређује општим актима Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије, Спортски савез Србије и надлежни национални грански спортски савез.
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Актима из става 5. овог члана и бројем арбитара на листи арбитара мора бити осигурана независност, непристрасност, самосталност и компетентност спортске арбитраже
у одлучивању и заштићена права учесника у поступку, укључујући и право странке у
спору да има правног заступника.
Министарство даје сагласност на акта из става 5. овог члана.
Органи и лице овлашћено за заступање
Члан 55.
Скупштина је највиши орган спортског удружења. Ако статутом није друкчије
одређено, скупштину чине сви чланови спортског удружења, са једнаким правом гласа.
Скупштина спортског удружења сазива се најмање једанпут годишње.
Скупштина спортског удружења одлучује о:
1. усвајању, односно изменама и допунама статута спортског удружења;
2. усвајању финансијских и прихватању ревизорских извештаја;
3. усвајању извештаја о реализацији програма који се финансира из јавних средстава;
4. избору, односно именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање и чланова органа спортског удружења, осим ако статутом није друкчије уређено;
5. удруживању у савезе;
6. статусним променама;
7. престанку спортског удружења;
8. другим питањима утврђеним законом и статутом спортског удружења.
Одлука скупштине о усвајању и изменама и допунама статута, статусним променама и престанку спортског удружења доноси се већином гласова од укупног броја
чланова скупштине, ако статутом није утврђено да је за доношење одлуке потребан
већи број гласова.
Сазивање скупштине спортског удружења може тражити једна трећина чланова
скупштине уз предлагање дневног реда, а ако надлежни орган спортског удружења не сазове седницу скупштине, њу могу сазвати они чланови спортског удружења који су тражили њено сазивање. Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева за одржавање скупштине спортског удружења, с тим да између
подношења уредног захтева за одржавање скупштине и одржавања скупштине спортског
удружења не сме да протекне више од 30 дана, а само изузетно, из разлога утврђених статутом, рокови за сазивање и одржавање скупштине могу бити и двоструко дужи.
Члан 56.
Спортско удружење са више од 20 чланова има управу изабрану од стране скупштине
удружења, на начин одређен статутом.
Орган управе спортског удружења (управни одбор, председништво, извршни одбор
и др.) има најмање три члана.
Заступник спортског удружења може бити члан управе спортског удружења.
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Одлуке управе спортског удружења доносе се већином гласова од укупног броја чланова управе, ако статутом спортског удружења није утврђена друкчија већина.
Члан 57.
Спортско удружење има лице овлашћено за заступање спортског удружења (у даљем
тексту: заступник) изабрано, односно именовано на начин утврђен статутом.
За заступника може бити одређено само потпуно пословно способно физичко лице.
Заступник се стара и одговара за законитост рада спортског удружења, организује и
води активности и пословање спортског удружења, брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига, спроводи одлуке органа спортског удружења и има
у односу на запослене и радно ангажована лица у спортском удружењу положај, односно
овлашћења директора у правном лицу, у складу са законом којим се уређује рад, ако
овим законом или статутом није друкчије одређено.
Одредбе статута спортског удружења које ограничавају овлашћења заступника немају правно дејство према трећим лицима.
Правни послови које заступник закључи у име и за рачун спортског удружења обавезују спортско удружење и ако нису у оквиру циљева спортског удружења, осим ако
спортско удружење докаже да је треће лице знало да је тај посао изван циљева спортског
удружења или је према околностима случаја могло знати.
Мандат заступника престаје истеком периода на који је именован, ако статутом
спортског удружења није друкчије одређено.
Ако заступник у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде заступник
у складу са овим законом, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.
Орган који именује заступника може га разрешити и пре истека мандата на који је
именован, без навођења разлога.
Заступник може у свако доба дати оставку спортском удружењу писаним путем.
Оставка заступника производи дејство у односу на спортско удружење даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.
Оставка заступника региструје се у складу са законом којим је уређен поступак регистрације у Агенцији.
Ако је једини заступник спортског удружења дао оставку, у обавези је да настави да
предузима послове који не трпе одлагање до именовања новог заступника, али не дуже
од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом којим је уређен поступак
регистрације у Агенцији.
Ако је спортско удружење остало без јединог заступника, а нови заступник не буде реги
строван у Регистру у даљем року од 60 дана, сваки члан спортског удружења може тражити
да суд у ванпарничном поступку постави привременог заступника спортског удружења.
Поступак из става 13. овог члана је хитан и суд је дужан да одлуку по захтеву донесе
у року од осам дана од дана пријема захтева.
Ако је спортско удружење остало без јединог заступника, а нови заступник не буде
регистрован у Регистру у даљем року од шест месеци, спортско удружење престаје.
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Члан 58.
Заступник је дужан да информише органе спортског удружења о активностима и делатностима спортског удружења и његовом финансијском пословању.
Уколико орган спортског удружења, односно статутом одређен број чланова спортског удружења захтева добијање података из става 1. овог члана, заступник је дужан да
им такве информације саопшти најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.
Члан 59.
Чланови органа спортског удружења имају посебне дужности према спортском удружењу у погледу дужности пажње, дужности пријављивања послова и радњи у којима
имају лични интерес, дужности избегавања сукоба интереса, дужности чувања пословне
тајне и дужности поштовања забране конкуренције.
Уговор између члана органа спортског удружења, односно заступника и спортског удружења може да се закључи по одобрењу органа спортског удружења одређеног статутом.
На посебне дужности према спортском удружењу из става 1. овог члана и последице повреде тих дужности сходно се примењују одредбе о посебним дужностима према
друштву закона којим је уређен рад привредних друштава и закона којим је уређена
правна заштита пословне тајне, ако овим законом није друкчије прописано.
Члан 60.
Спортско удружење са више од 20 чланова има надзорни одбор за контролу законитости рада и финансијског пословања спортског удружења и редовног годишњег финансијског извештаја.
Спортско удружење може имати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у
складу са прописима о ревизији.
Чланови надзорног одбора не могу бити чланови управе и скупштине спортског
удружења.
Члан 61.
Статутом се могу предвидети и други органи спортског удружења.
Скупштина спортског удружења именује друге органе удружења, ако статутом није
друкчије одређено.
Члан органа спортског удружења може бити само члан удружења.
Одлуке органа спортског удружења уносе се у књигу одлука.
Члан 62.
Чланови органа спортског удружења одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују спортском удружењу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом
непажњом.
За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били против доношења
штетне одлуке или су се уздржали од гласања ако су у поступку који је претходио гласању образложили свој став о штетности предлога одлуке о коме се гласа.
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Захтев за накнаду штете из става 1. овог члана застарева у року од десет година од
дана доношења одлуке којом је проузрокована штета спортском удружењу.
Тужбу за накнаду штете може у име и за рачун спортског удружења подићи скупштина спортског удружења, орган управе спортског удружења, заступник, надзорни одбор
или чланови који чине 5% од укупног броја чланова спортског удружења, спортско
друштво и надлежни национални грански спортски савез, а ако спортско удружење користи средства у друштвеној или јавној својини и надлежни јавни правобранилац. Одлуком спортског удружења може се одредити посебни заступник спортског удружења за
поступак за накнаду штете.
Остварена накнада штете припада спортском удружењу, а лице које је поднело тужбу
има право на накнаду трошкова за вођење спора.
Општим актима или одлукама органа спортског удружења не може се условити или
забранити могућност подношења тужбе за накнаду штете.
Одредбе ст. 1−6. овог члана сходно се примењују и на радње заступника, заступника
огранка спортског удружења, ликвидационог управника и стечајног управника којима
је проузрокована штета спортском удружењу.
Члан 63.
Члан органа спортског удружења, односно заступник нема право гласа на седници
органа спортског удружења кад се одлучује о:
1. покретању спора или одустајању од спора против њега;
2. одобравању послова између њега и спортског удружења у случају сукоба интереса,
односно постојања личног интереса при одлучивању;
3. његовој одговорности или разрешењу.

Члан 64.
Одлуке као појединачни акти органа, односно заступника ништаве су ако су донете
супротно закону, спортским правилима или општем акту спортског удружења.
Ништавост одлуке из става 1. овог члана утврђује месно надлежни основни суд,
по тужби сваког члана спортског удружења или другог лица које има правни интерес
за подношење тужбе, као и државног правобраниоца, правобраниоца аутономне покрајине и правобраниоца јединице локалне самоуправе на чијој територије је седиште
спортског удружења, осим ако је за решавање спорова који настану у спортском удружењу утврђена надлежност сталног спортског арбитражног суда при Олимпијском
комитету Србије, Параолимпијском комитету Србије или Спортском савезу Србије из
члана 53. став 1. овог закона, односно сталног спортског арбитражног суда из члана 53.
став 7. овог закона.
Тужба за утврђење ништавости из става 1. овог члана подноси се у року од 60 дана од
дана када је подносилац тужбе сазнао за разлоге ништавости одлуке, с тим да се не може
поднети по истеку рока од три године од дана доношења одлуке.
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Поступак за утврђивање ништавости акта из става 1. овог члана надлежни суд води
према одредбама закона којим се уређује парнични поступак.
Упис у регистар
Члан 65.
Спортска удружења уписују се у Регистар који води Агенција, као поверени посао.
Повезивање више лица из члана 36. став 2. овог закона не уписује се у Регистар.
Агенција води Регистар преко Регистратора надлежног за вођење Регистра (у даљем
тексту: Регистратор).
На услове и поступак именовања Регистратора, као и на његова овлашћења и обавезе,
сходно се примењују одредбе закона којим се уређује рад Агенције, а на поступак уписа и
висину накнаде за упис у Регистар примењују се одредбе закона којим се уређује поступак регистрације у Агенцији.
Спортско удружење стиче својство правног лица даном уписа у Регистар.
Министарство води Јединствену евиденцију удружења, организација и предузетника у области спорта (у даљем тексту: Јединствена евиденција).
Регистарски орган који води Регистар установа доставља Министарству примерак
решења о упису у тај регистар установе у области спорта у року од три дана од дана доношења решења ради уписа података у Јединствену евиденцију.
Министар ближе уређује: садржину, осим података о личности, и начин вођења Регистра; предмет регистрације; садржину и образац пријаве за упис у Регистар и реги
страцију других података, документацију која се уз пријаву прилаже, као и друге услуге
које пружа Агенција у вођењу Регистра; садржину, осим података о личности, и начин
вођења Јединствене евиденције.
У Јединственој евиденцији воде се само они подаци о личности који се воде у одговарајућем регистру код Агенције, односно код регистарског органа који води регистар
установа у области спорта.
У пријаву за упис у Регистар и документацију која се уз пријаву прилаже уносе се
одговарајући подаци из члана 5. став 10. овог закона.
Министарство обавештава спортско удружење, организацију и предузетника у области спорта о броју под којим је спортско удружење уписано у Јединствену евиденцију
(број јединствене евиденције).
Министарство обезбеђује јавну доступност података из Јединствене евиденције −
преко интернета.
Члан 66.
Агенција доставља Министарству без одлагања све регистроване податке о правним лицима и предузетницима у области спорта путем web сервиса ради уписа у Јединствену евиденцију.
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Члан 67.
У Регистар се уписују: облик организовања спортског удружења (удружење, друштво,
грански савез, територијални савез, стручно удружење, друга удружења и савези у области спорта); назив, седиште и адреса спортског удружења; спортска грана/гране,
спортска дисциплина/дисциплине или област/области спорта; датум уписа у Регистар;
подаци о заступнику (име и презиме, пребивалиште, односно боравиште и адреса и
ЈМБГ грађана, односно број пасоша и држава издавања); матични број и порески идентификациони број (ПИБ); број рачуна у банци; измене и допуне статута; привредна делатност коју спортско удружење непосредно обавља; предвиђено време за које се спортско
удружење оснива; чланство у надлежном националном спортском савезу или другом савезу или асоцијацији у земљи и иностранству; забелешка покретања поступка за забрану рада; забелешка забране рада; подаци о статусној промени; подаци о ликвидацији;
подаци о стечају; контакт подаци (број телефона, факс и интернет адреса); број и датум
доношења решења о упису у Регистар.
Регистар садржи и следеће податке, ако ти подаци постоје, и то: скраћени назив; назив на језику и писму националне мањине; назив у преводу на страни језик; назив, седиште и адресу огранка и податке о заступнику огранка (име и презиме, пребивалиште,
односно боравиште и адреса и ЈМБГ грађана, односно број пасоша и држава издавања);
забелешке података од значаја за правни промет.
Члан 68.
Регистрација оснивања спортског удружења ништава је, односно регистрација
одређеног податка о спортском удружењу поништава се:
1. ако су у регистрационој пријави наведени неистинити подаци;
2. ако је регистрација извршена на основу лажног документа (лажног општег или
појединачног акта), документа издатог у незаконито спроведеном поступку или
документа са неистинитим, односно незаконитим подацима;
3. ако постоје други законом предвиђени разлози.
Члан спортског удружења, спортско друштво и спортски савез у који је спортско удружење учлањено, друго лице које има правни интерес да се утврди ништавост регистрације,
као и државни правобранилац, правобранилац аутономне покрајине и правобранилац јединице локалне самоуправе на чијој територије је седиште спортског удружења, могу тражити
тужбом за утврђење да се утврди да је регистрација оснивања спортског удружења ништава,
односно тужбом за поништење да се поништи регистровани податак о спортском удружењу.
Тужба из става 2. овог члана подноси се месно надлежном основном суду у року од 30
дана од дана сазнања тужиоца за разлоге ништавости, а најкасније у року од годину дана
од дана регистрације.
По пријави тужиоца, уз коју се доставља доказ о покретању поступка за утврђивање
ништавости, односно поништење регистрације, Регистратор ће у року од три дана у Регистар регистровати забележбу постојање спора за утврђивање ништавости, односно
поништење регистрације.
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Кад је правноснажном пресудом поништена регистрација одређеног податка о спортском удружењу, суд је дужан да у року од 15 дана од дана правноснажности достави пресуду Агенцији. На основу те пресуде, Регистратор брише ништаву регистрацију из Регистра.
У случају из става 5. овог члана спортско удружење је обавезно да, у року од три месеца, од брисања ништаве регистрације из Регистра поднесе пријаву за регистрацију податка који замењује ништаву регистрацију, а у противном спортско удружење престаје,
ако овим законом није другачије утврђено.
Ако је правноснажном пресудом утврђена ништавост регистрације оснивања спортског удружења, Регистратор у Регистар региструје забележбу ништавости регистрације
оснивања и о томе обавештава спортско удружење, Министарство и надлежног спортског инспектора ради покретања поступка за брисање спортског удружења из Регистра у
складу са чланом 86. став 5. овог закона.
Члан 69.
Ништавост регистрације нема правно дејство на правне послове спортског удружења
са савесним трећим лицима.
Утврђивањем ништавости регистрације оснивања спортског удружења оснивачи
спортског удружења постају солидарно одговорни за намирење потраживања поверилаца удружења.
Имовина
Члан 70.
Спортско удружење може стицати средства и остваривати приход од прилога, чланарине, донација и поклона, субвенција, наслеђа, камата на улоге, закупнине, дивиденди,
услуга, спонзорства и других комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних
делатности и активности, у складу са законом.
Средства из става 1. овог члана својина су спортског удружења.
Располагање имовином спортског удружења супротно одредбама овог закона ништаво је.
Члан 71.
Спортско удружење може основати привредно друштво или друго правно лице, у складу са законом, ради прибављања средстава потребних за остваривање својих спортских
циљева. Спортско удружење – оснивач користи целокупну остварену нето добит тог основаног правног лица за остваривање својих спортских циљева утврђених статутом.
Ако спортско удружење из става 1. овог члана оснује спортско привредно друштво
и на њега пренесе права и обавезе у погледу учешћа у одређеном рангу такмичења и
права и обавезе према одређеним спортским и другим ангажованим лицима, у складу
са законом и спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза,
новоосновано спортско привредно друштво одговара за обавезе спортског удружења –
свог оснивача настале пре свог оснивања.
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Спортско удружење може да промени правни облик у спортско привредно друштво
доношењем одлуке о организовању као друштво са ограниченом одговорношћу и преношењем оснивачких права на јединицу локалне самоуправе на чијој територији има
седиште, уз претходну сагласност те јединице локалне самоуправе.
Привредно друштво из става 3. овог члана је правни следбеник спортског удружења
чијом променом правног облика је настало, те преузима имовину и сва права и обавезе
спортског удружења из кога је настало, укључујући и запослене.
Привредно друштво настало променом правног облика спортског удружења обавезно
је да обавља исте спортске активности и спортске делатности као и спортско удружење.
Одлуку из става 3. овог члана доноси скупштина спортског удружења двотрећинском
већином од укупног броја чланова скупштине спортског удружења.
Спортско удружење пре доношења одлуке из става 3. овог члана проценом утврђује
вредност имовине и укупног капитала.
Одлука из става 3. овог члана садржи и одлуку о оснивачком акту привредног друштва
и препуштању јединици локалне самоуправе да бира прве органе привредног друштва.
Уписом привредног друштва из става 3. овог члана у регистар привредних субјеката заступник спортског удружења подноси пријаву за брисање спортског удружења из
Регистра. Пријава се подноси у року од седам дана од дана када је привредно друштво
уписано у регистар привредних субјеката који води Агенција, а Агенција брише спортско удружење из Регистра са даном уписа привредног друштава у регистар привредних субјеката.
Члан 72.
Спортско удружење може непосредно да обавља привредну или другу делатност
којом се стиче добит у складу са законом којим се уређује класификација делатности.
Спортско удружење региструје само једну привредну делатност под следећим условима:
1. да је привредна делатност у вези са статутарним циљевима тог спортског удружења;
2. да је привредна делатност предвиђена статутом;
3. да је привредна делатност мањег обима, односно да се обавља у обиму потребном
за остваривање циљева спортског удружења;
4. да је привредна делатност уписана у Регистар.
Спортско удружење може отпочети са непосредним обављањем привредне делатности из става 1. овог члана тек након уписа у Регистар.
Послови које спортско удружење закључи супротно ст. 1. и 2. овог члана правно су
ваљани, осим ако је треће лице знало или је морало знати за прекорачење.
Спортско удружење нема право да остварену добит од привредне или друге делатности расподељује својим оснивачима, члановима, члановима органа спортског удружења, директорима, запосленима или са њима повезаним лицима.
Под повезаним лицима, у смислу овог закона, сматрају се лица која су као таква утврђена законом којим се уређују привредна друштва.
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Члан 73.
Спортско удружење води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу
са прописима о рачуноводству.
Годишњи финансијски извештај спортског удружења објављује се на интернет страници Агенције, у складу са законом.
Члан 74.
Спортско удружење које се такмичи у националном, односно професионалном
спортском такмичењу води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу
са прописима о рачуноводству који се односе на привредна друштва.
Ревизија финансијских извештаја спортских удружења из става 1. овог члана врши се
у складу с прописима о ревизији који се односе на привредна друштва.
Ревизорски извештај из става 2. овог члана објављује се на интернет страници Агенције.
Члан 75.
За своје обавезе спортско удружење одговара целокупном својом имовином.
Чланови спортског удружења и органа спортског удружења солидарно одговарају са
спортским удружењем за обавезе спортског удружења ако поступају с имовином спортског удружења као да је у питању њихова имовина или злоупотребе спортско удружење
као форму за незаконите или преварне циљеве.
Поверилац спортског удружења може поднети тужбу против лица из става 2. овог
члана надлежном суду према седишту спортског удружења у року од шест месеци од
дана сазнања за злоупотребу, а најкасније у року од пет година од дана злоупотребе.
У случају да потраживање повериоца из става 3. овог члана није доспело у тренутку
сазнања за злоупотребу рок од шест месеци из става 3. овог члана почиње да тече од дана
доспећа потраживања.
Члан 76.
Имовина спортског удружења може да се користи једино за остваривање циљева утврђених статутом.
Имовина спортског удружења не може се делити његовим члановима.
Приходи остварени обављањем делатности спортског удружења користе се искључиво за остваривање статутарних циљева спортског удружења.
Одредбе ст. 1–3. овог члана не односе се на давање члановима пригодних награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева
спортског удружења (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл.), испуњавање обавеза према члановима уговорених у складу са овим законом и исплату
зарада запосленима.
Члан 77.
За случај престанка спортског удружења као прималац његове имовине статутом се
може одредити само домаћа недобитна организација у области спорта.
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Ако се у тренутку престанка спортског удружења не може поступити на начин
одређен законом и статутом за расподелу имовине, или ако је спортско удружење пре
стало на основу одлуке о забрани рада, имовина постаје својина јединице локалне самоуправе на чијој је територији било седиште спортског удружења и мора се употребити у
сврхе које највише одговарају циљевима спортског удружења или у друге спортске сврхе.
Ако јединица локалне самоуправе није у могућности да обезбеди испуњеност услова
из става 2. овог члана, онда имовина постаје својина Републике Србије.
Статусне промене
Члан 78.
Статусне промене спортског удружења јесу: припајање, спајање, подела и одвајање.
Статусном променом спортско удружење преноси целу своју имовину или њен део
на једно или више постојећих или нових спортских удружења, која су његови општи
правни следбеници.
У истој статусној промени може да се комбинује припајање, спајање, подела и одвајање.
У случају престанка спортског удружења услед статусне промене, не спроводи се
ликвидација.
Спортска удружења која учествују у лигашким спортским такмичењима могу вршити статусне промене ако се статусном променом не утиче на регуларност такмичења и уз
претходну сагласност надлежног националног гранског спортског савеза.
Споразум о замени назива између спортских удружења не сматра се статусном променом, у складу са овим законом.
Статусна промена извршена супротно закону ништава је.
Члан 79.
Свако спортско удружење које учествује у статусној промени сачињава финансијски
и ревизорски извештај према стању на дан доношења одлуке о спајању, припајању, подели и одвајању, у складу с прописима о рачуноводству и ревизији.
Члан 80.
Припајањем се преноси цела имовина једног спортског удружења (припојеник) на
друго спортско удружење (припојилац), на основу уговора о припајању.
Спајањем се оснива ново спортско удружење, на које се преноси укупна имовина два
или више спортских удружења која се спајају (спојена спортска удружења).
Члан 81.
Припајање једног или више спортских удружења другом уписује се у Регистар.
Уписом припајања у Регистар имовина припојеника прелази на спортско удружење
припојиоца.
На упис припајања сходно се примењују одредбе овог закона о упису оснивања спортског удружења.
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Уписом припајања у Регистар престаје да постоји припојено спортско удружење, а
удружење припојилац наставља с радом под називом под којим је уписано у Регистар.
Уписом припајања запослени и чланови припојеника постају запослени и чланови
припојиоца.
Уз пријаву за упис припајања подносе се одлуке скупштина спортских удружења која
учествују у припајању – о прихватању закључења уговора о припајању (у истоветном
тексту), уговор о припајању, решење о упису у Регистар спортских удружења која се припајају, оглас о намери припајања објављен у средству јавног информисања специјализованом за спорт, које излази на територији целе Републике Србије и сагласност надлежног
националног гранског спортског савеза ако спортска удружења учествују у лигашком
спортском такмичењу.
Члан 82.
Уговор о припајању садржи називе и седишта спортских удружења, одредбе у вези с
преносом имовине спортског удружења које се припаја (тачан опис делова имовине који
се преносе, при чему је дозвољено упућивање на посебне исправе) и одредбе о правима
чланова спортског удружења које се припаја.
Повериоци спортских удружења која учествују у припајању могу, у року од 30 дана од
дана објављивања огласа о покретању поступка припајања, захтевати обезбеђење својих
потраживања или њихову исплату. Довољним обезбеђењем поверилаца сматра се изјава
заступника спортских удружења која учествују у припајању да ће се имовином тих спортских удружења управљати одвојено до намирења поверилаца сваког спортског удружења
посебно. У противном, надлежни суд може поништити припајање на захтев поверилаца.
Нацрт уговора о припајању подлеже ревизији једног или више ревизора кога заједнички именују спортска удружења која учествују у припајању.
Ревизор саставља, у складу са законом, писани извештај о ревизији нацрта уговора
о припајању који се подноси спортским удружењима која учествују у припајању у року
одређеним актом о именовању и који садржи нарочито: образложени приказ свих важних делова имовине и обавеза спортских удружења која учествују у припајању; пода
тке о примењеном методу процене вредности свих спортских удружења која учествују
у припајању, разлоге због којих је примењен тај метод; податке о посебним тешкоћама у
процени вредности спортских удружења која учествују у припајању, ако их је било.
Скупштине спортских удружења не могу да донесу одлуку о прихватању закључења
уговора о припајању пре него што размотре извештај ревизора из става 4. овог члана.
Члан 83.
На спајање спортских удружења сходно се примењују одредбе овог закона о припајању, а на новонастало спортско удружење – одредбе о оснивању спортског удружења.
Уписом новог спортског удружења у Регистар престају да постоје спортска удружења
која су се спојила.
Уписом новог спортског удружења у Регистар имовина спојених спортских удружења
прелази на ново спортско удружење.
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Запослени и чланови спортских удружења која су се спојила постају запослени и чланови новог спортског удружења.
Члан 84.
Подела спортског удружења јесте статусна промена којом се спортско удружење дели
на више спортских удружења, чиме оно престаје.
Одлука о подели спортског удружења има правно дејство акта о оснивању.
Поделом спортско удружење дели своју имовину на више делова коју преноси на
више спортских удружења. У подели, делови имовине спортског удружења које се дели
могу да се: припоје постојећем спортском удружењу; споје са постојећим спортским удружењем уз оснивање новог спортског удружења; оснују као нова спортска удружења;
неки припоје једном или више постојећих спортских удружења, а други оснују као једно
или више нових спортских удружења, са или без спајања са постојећим удружењима.
Одвајање јесте статусна промена којом се од спортског удружења одваја његов део,
а спортско удружење остаје да постоји као правно лице. Одвајањем спортско удружење
преноси један или више делова своје имовине на једно или више нових (одвајање оснивањем) или постојећих спортских удружења (одвајање припајањем).
На поделу и одвајање сходно се примењују одредбе овог закона о оснивању, спајању и
припајању спортских удружења.
У случају поделе или одвајања, за обавезе спортског удружења које су постојале пре
уписа поделе, односно одвајања у Регистар, солидарно одговара свако учествујуће спортско удружење које постоји након уписа поделе, односно одвајања.
Спортско удружење коме је пренесен део имовине поделом или одвајањем, као општи
правни следбеник, ступа у све правне односе подељеног спортског удружења, односно
спортског удружења од којег је одвојен његов део, са трећим лицима, а у вези с пренесеним делом имовине.
Члан 85.
Спортска удружења настала поделом, односно одвајањем уписују се у Регистар после
закључења уговора о разграничењу средстава, права и обавеза (деобни биланс). Деобним билансом уређују се и питања везана за статус чланова спортског удружења и запослених.
Заступници спортских удружења која учествују, односно настају у подели или одвајању подносе пријаву за упис у Регистар поделе, односно одвајања.
Спортско удружење престаје уписом поделе у Регистар, без спровођења ликвидације.
Спортско удружење не престаје одвајањем његовог дела, већ мења статут ради усклађивања с променама које су у вези с одвајањем.
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Престанак
Члан 86.
Спортско удружење престаје:
1. ако се број чланова смањи испод броја потребног за оснивање, а надлежни орган
удружења не донесе одлуку о пријему нових чланова у року од 30 дана;
2. ако надлежни орган спортског удружења донесе одлуку о престанку удружења;
3. статусном променом и променом правног облика која води престанку удружења;
4. ако му је изречена мера забране обављања спортских активности и делатности
због тога што не испуњава услове за њихово обављање, а у року одређеном у изреченој мери не испуни те услове;
5. ако је правноснажном одлуком надлежног суда утврђено да је регистрација оснивања спортског удружења била ништава;
6. ако му је забрањен рад;
7. ако се утврди да је престало са радом;
8. у другим случајевима утврђеним законом, оснивачким актом или статутом спортског удружења који су наведени као основ за престанак удружења;
9. стечајем.
Спортско удружење престаје брисањем из Регистра.
Околности из става 1. тач. 1), 4), 5), 6), 7) и 8) овог члана утврђује решењем спортски
инспектор.
У случају из става 1. тачка 2) овог члана брисање из Регистра врши се након спроведеног поступка ликвидације, односно стечаја спортског удружења.
У случају престанка спортског удружења по основу става 1. тач. 1), 4), 5), 6), 7) и 8) овог
члана, спортски инспектор подноси, у року од 15 дана од дана правноснажности решења
из става 3. овог члана, Агенцији пријаву за брисање спортског удружења из Регистра.
У случају из става 5. овог члана Регистратор који води Регистар региструје у складу са
овим законом у Регистар испуњеност услова за престанак спортског удружења и, истовремено, објављује оглас о томе на интернет страници Регистра у непрекидном трајању од 30 дана.
Ако Регистар у року од 60 дана од дана објаве огласа из става 6. овог члана не прими
решење надлежног суда о отварању стечаја над спортским удружењем које престаје, Регистратор који води Регистар по службеној дужности брише спортско удружење из Регистра.
Од тренутка наступања околности из става 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) овог члана
спортско удружење не може обављати спортске активности и делатности.
Члан 87.
Ликвидација спортског удружења спроводи се када спортско удружење има довољно
финансијских средстава за покриће свих својих обавеза.
На спровођење ликвидације спортског удружења сходно се примењују одредбе закона
којим се уређује ликвидација привредних друштава, ако овим законом није друкчије одређено.
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Спортско удружење може престати и по скраћеном поступку ликвидације под условима и на начин утврђен законом којим се уређује ликвидација удружења.
Од тренутка када су се стекли услови за покретање ликвидације, спортско удружење
може предузимати само активности потребне за спровођење ликвидационог поступка.
Доношењем одлуке о престанку спортског удружења ликвидацијом и именовањем
ликвидационог управника престају овлашћења заступника и пуномоћника спортског
удружења.
У случајевима из члана 86. став 1. тач. 1), 2) и 7) овог закона скупштина спортског удружења дужна је да, у року од 15 дана од дана наступања разлога за престанак спортског
удружења, донесе одлуку о престанку спортског удружења ликвидацијом, именовању
ликвидационог управника и о адреси за пријаву потраживања.
У називу спортског удружења уписује се ознака: „у ликвидацији”.
Дејство отварања поступка ликвидације наступа регистрацијом ликвидације, података о ликвидационом управнику и објављивањем огласа о покретању ликвидације у
складу са законом.
Члан 88.
Са имовином спортског удружења која преостане после намирења поверилаца ликвидациони управник поступа на начин предвиђен законом и статутом спортског удружења.
Финансијски извештај састављен са даном завршетка ликвидације и извештај о
спровођењу ликвидације одобрава скупштина спортског удружења, а ако се скупштина
удружења не састане или не одржи због недостатка кворума, ликвидациони управник
завршава поступак ликвидације и без одобрења.
После окончања ликвидације спортског удружења, ликвидациони управник без одлагања подноси пријаву за брисање спортског удружења из Регистра, уз коју прилаже
извештај о току ликвидације и изјаву да је сва имовина спортског удружења подељена у
складу са законом и статутом спортског удружења.
Члан 89.
Лице које је примило имовину спортског удружења из ликвидационог остатка одговара до висине примљеног износа за евентуалне неизмирене обавезе спортског удружења у ликвидационом поступку.
Имовина брисаног спортског удружења у складу са чланом 86. ст. 5–7. овог закона
постаје имовина примаоца из члана 77. овог закона који одговара до висине вредности
примљене имовине за евентуалне неизмирене обавезе спортског удружења које престаје.
Након брисања спортског удружења из Регистра у случају из става 2. овог члана, за
обавезе спортског удружења са примаоцем имовине неограничено солидарно одговарају
лица из члана 75. став 2. овог закона, а лица из члана 62. став 1. овог закона одговарају солидарно са примаоцем имовине до висине штете коју су својим одлукама нанели
спортском удружењу.
Потраживања поверилаца из ст. 1–3. овог члана застаревају у року од три године од
дана брисања удружења из Регистра.
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Члан 90.
Над спортским удружењем које је неспособно за плаћање спроводи се стечај, у складу
са законом.
На упис у Регистар података који се односе на стечај спортског удружења сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује стечајни поступак, и то одредбе о упису у
надлежни регистар одлука из стечајног поступка.
Ако је над спортским удружењем спроведен стечајни поступак, орган који је тај поступак спровео, у року од 15 дана од дана окончања поступка, доставља Агенцији доказ
о томе, након чега се, по службеној дужности, спроводи брисање удружења из Регистра.
Регистратор брише спортско удружење из Регистра на основу правоснажне одлуке о
закључењу стечајног поступка.
Пријаву за упис у Регистар података које се односе на стечај спортског удружења до
ставља надлежни привредни суд, у складу са законом.
Члан 91.
Забрањено је деловање спортског удружења усмерено на насилно рушење уставног
поретка и нарушавање територијалне целокупности Републике Србије, кршење зајемчених људских или мањинских права или изазивање и подстицање неравноправности,
мржње и нетрпељивости засноване на расној, националној, верској или другој припадности или опредељењу, као и полу, роду, физичким, психичким или другим карактери
стикама и способностима.
Одлуку о забрани рада спортског удружења чије је деловање супротно одредби става
1. овог члана доноси Уставни суд.
Забрана рада спортског удружења односи се и на све делове удружења.
Симболи визуелног идентитета и друге ознаке спортског удружења коме је забрањен
рад не смеју се јавно употребљавати.
Одредбе ст. 1–4. овог члана сходно се примењују и на забрану рада повезивања више
лица из члана 36. став 2. овог закона.

2.1.2. Спортско привредно друштво
Члан 92.
Спортско привредно друштво могу основати физичка и/или правна лица, у складу
са законом.
Спортско привредно друштво може се основати као друштво са ограниченом одговорношћу или акционарско друштво, у складу са законом.
Спортско привредно друштво може обављати спортску активност и спортску делатност ако испуњава услове из члана 35. овог закона и ако се те активности и делатности
обављају као претежна делатност спортског привредног друштва.
Нето добит коју у текућој години оствари друштво из става 1. овог члана мора бити
најмање 70% реинвестирана у спортску делатност тог друштва.

194

Прилози
На повреду конкуренције при обављању спортских делатности сходно се примењују
прописи којима се уређује заштита конкуренције, осим ако то није супротно самој природи спортских активности и спортских делатности.
На решавање спорова насталих у вези са обављањем спортских активности и делатности спортског привредног друштва са другим учесницима у систему спорта сходно се
примењују одредбе овог закона о спортској арбитражи.
Спортско привредно друштво може да ангажује, односно региструје спортисте и
спортске стручњаке на основу закљученог уговора у складу са чл. 10. и 31. овог закона.
Назив спортског привредног друштва не сме доводити у заблуду у погледу гране или
области спорта коме припада спортско привредно друштво или о томе о каквој се врсти
правног лица ради.
Испуњеност услова из става 3. овог члана утврђује решењем спортски инспектор у
оквиру инспекцијског надзора.
На решење спортског инспектора из става 9. овог члана може се уложити жалба Министарству у року од 15 дана од дана достављања решења.
Исто лице не може директно, посредно или преко повезаних лица, у смислу закона
којим се уређују привредна друштва, бити власник, односно имати уделе или акције у
више од једног спортског привредног друштва у истом степену такмичења, а у оквиру
исте гране спорта може имати уделе или акције на које отпада највише 5% основног капитала спортског привредног друштва само у још једном спортском привредном друштву.
Уделе, односно акције спортског привредног друштва не могу, директно, посредно
или преко повезаних лица да имају лица чији послови и активности могу непосредно да
утичу на такмичење у одговарајућој грани спорта, односно степену такмичења (спортске
судије, спортски посредници, спортисти, тренери и др.), као и власници спортских кладионица и запослени у спортским кладионицама.
Уколико неко лице стекне уделе, односно акције супротно одредбама ст. 11. и 12. овог
члана, дужно је да без одлагања отуђи свој удео, односно акције које је стекло иако није
на то имало право, а док то не учини не може да оствари права из стечених удела, односно акција ни у једној спортској организацији. До отуђења удела, односно акција, права из
удела, односно акција остварује повереник кога именује надлежни национални грански
спортски савез.
Лице које има уделе или акције у спортском привредном друштву, а које је изабрано
или именовано на јавну функцију или на функцију у органу политичке странке дужно је
да у року од 30 дана од дана избора или именовања управљачка права по основу удела или
акција пренесе на правно или физичко лице које није са њим повезано лице, да их оно, у
своје име, а за рачун функционера, врши до престанка јавне функције, односно функције
у органу политичке странке и да о овом преносу обавести спортско привредно друштво.
Стицање удела, односно акција супротно овом закону ништаво је.
На спортско привредно друштво основано у форми акционарског друштва не примењују се одредбе закона којим је регулисано преузимање акционарских друштава путем објављивања понуда за преузимање.
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2.2. Предузетник
Члан 93.
Предузетник који се бави стручним радом у области спорта мора имати одговарајуће
спортско звање у складу са овим законом.
Предузетник може обављати спортску делатност ако има обезбеђен одговарајући
објекат, одговарајућу опрему, ангажоване одговарајуће спортске стручњаке и ако испуњава услове у погледу безбедности у обављању делатности, укључујући и потребне
акте (правила о реду и сл.), ако овим законом није друкчије утврђено.
На самостално обављање спортске делатности примењују се прописи којима се
уређује предузетништво, ако овим законом није друкчије одређено.
Министар прописује ближе услове из става 2. овог члана.
Испуњеност услова из става 2. овог члана утврђује решењем спортски инспектор у
оквиру инспекцијског надзора.
На решење спортског инспектора из става 5. овог члана може се уложити жалба Mинистарству у року од 15 дана од дана достављања решења.
Члан 94.
Пословима посредовања приликом преласка спортисте, односно спортског стручњака
из једне у другу спортску организацију и приликом закључења уговора између спортисте,
односно спортског стручњака и спортске организације може се бавити привредно друштво,
односно предузетник у области спорта ако има дозволу за рад издату од стране надлежног
националног гранског спортског савеза, као и друга лица у складу са правилима надлежног
међународног спортског савеза (у даљем тексту: организација за спортско посредовање).
Организација за спортско посредовање може обављати делатност спортског посредовања под условом да има ангажованог спортског стручњака са одговарајућим спортским
звањем и одговарајућом дозволом за рад издатом од стране надлежног националног
гранског спортског савеза.
Надлежни национални грански спортски савез утврђује услове и поступак за стицање дозволе за рад из става 1. овог члана.
Министарство даје сагласност на акт из става 3. овог члана.
Надлежни национални грански спортски савез издаје дозволу за рад организацији за
спортско посредовање и обавештава Министарство о сваком издавању дозволе, у року
од 15 дана од дана издавања.
Надлежни национални грански спортски савез дужан је да изврши јавну објаву на
званичном сајту савеза издатих дозвола за рад из става 5. овог члана.
У дозволу за рад организацији за спортско посредовање уносе се одговарајући подаци о личности из члана 5. став. 2. овог закона.
Дозвола за рад издата организацији за спортско посредовање од стране надлежног
међународног спортског савеза сматра се важећом дозволом за рад из става 1. овог члана
за време за које је издата.
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Уговор о посредовању са спортистом који нема потпуну пословну способност може се
пуноважно закључити само уз претходну писану и оверену у складу са законом сагласност оба родитеља, односно старатеља.
Уговор о посредовању у спорту, као и све измене и допуне тог уговора, закључују се у
писаној форми и оверавају у складу са законом и обавезно садржи износ накнаде организацији за спортско посредовање, рок на који се закључује и обим овлашћења организације
за спортско посредовање, укључујући и овлашћење за заступање, а у противном је ништав.
Уговор о посредовању у спорту закључује се на период од најдуже две године, с тим да
између истих уговорних страна може бити по истеку овог рока поново закључен уговор
о посредовању.
Уговор између спортисте, односно спортског стручњака и спортске организације који
је закључен уз посредовање или заступање организације за спортско посредовање мора
садржати означење организације за спортско посредовање, а у противном је ништав.
Организација за спортско посредовање може штитити интересе само једне стране из
уговора о посредовању, а у супротном дугује накнаду штете лицу са којим има закључен
уговор о посредовању.
Одредбе овог закона које се односе на организацију за спортско посредовање односе
се и на сва физичка и правна лица која имају закључене уговоре о улагању у спортисте,
односно спортске стручњаке на основу којих имају право на део прихода који произлази
из обављања њихове спортске активности, односно делатности.
Члан 95.
Правна и физичка лица која не учествују у спортским такмичењима која су у оквиру
надлежног националног гранског спортског савеза који организује спортска такмичења
и којима је претежна делатност пружање услуга стручног рада у спорту из члана 27. став
1. овог закона (школе фудбала, школе тениса, кампови, фитнес центри, други спортски
центри и сл.), могу обављати спортске делатности само у облику привредног друштва, односно одговарајућем облику предузетништва и не могу у називу тог привредног
друштва, односно одговарајућем облику предузетништва имати реч „клуб” или реч „савез” или речи „спортски клуб”.
Обављање делатности из става 1. овог члана од стране спортског удружења супротно
условима из става 1. овог члана представља основ за престанак спортског удружења.
Постојање околности из става 1. овог члана решењем утврђује спортски инспектор.
На решење спортског инспектора из става 3. овог члана може се уложити жалба Министарству у року од 15 дана од дана достављања решења.

2.3. Спортска друштва
Члан 96.
Спортске организације могу се, ради уређивања и остваривања заједничких циљева и интереса, као и заједничког наступања у области спорта, удруживати у спортска
друштва.
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Спортско друштво је носилац права на заједнички назив и заједничке симболе, ако
статутом спортског друштва није друкчије одређено.
На оснивање, упис у Регистар, обављање спортских активности и спортских делатности, стицање средстава и остваривање прихода, решавање спорова, одговорност, као
и на друга питања у вези с радом спортских друштава, сходно се примењују одредбе овог
закона које се односе на спортска удружења, ако овим законом није друкчије одређено.

2.4. Грански спортски савези
Члан 97.
Спортске организације, територијални грански спортски савези, самостални професионални спортисти, савези и стручна и друга удружења у одређеној грани спорта која
испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности прописане овим законом могу се, ради уређивања питања од заједничког интереса, заједничког репрезентовања, уређивања питања организовања такмичења и статуса спортиста у одређеној
грани спорта, удруживати у гранске спортске савезе за једну или више спортских грана,
у складу са законом и спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза.
Организације из става 1. овог члана морају бити уписане у Регистар.
Надлежни национални грански спортски савез, односно грански спортски савез
члан надлежног националног гранског спортског савеза дужан је да прими у чланство
субјекте из става 1. овог члана у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева за
пријем у чланство, ако је њихов статут у складу са статутом тог савеза.
Спортске организације које окупљају лица с инвалидитетом могу се удруживати по
спортским гранама или по другом критеријуму, у складу са спортским правилима надлежних међународних спортских савеза.
Члан 98.
Грански спортски савези оснивају се првенствено с циљем: развоја спортске гране,
односно спортских активности и делатности у подручју свог деловања; усклађивања активности својих чланова; репрезентовања националног спорта у подручју свог деловања;
стварања услова за постизање врхунских спортских резултата; организовање и вођење
спортских такмичења; учешћа у унапређивању стручног рада спортских стручњака;
подстицања бављења спортом, посебно деце и омладине, у свом подручју деловања.
Грански спортски савези уписују се у Регистар.
На оснивање, упис у Регистар, обављање спортских активности и спортских делатности, стицање средстава и остваривање прихода, решавање спорова, одговорност,
забрану дискриминације, назив, ангажовање спортиста и спортских стручњака, општа
и појединачна акта, као и на друга питања у вези с радом гранских спортских савеза,
сходно се примењују одредбе овог закона које се односе на спортска удружења.
Грански спортски савез се може основати ако на подручју за које се оснива има најмање три регистроване спортске организације у грани спорта за коју се тај савез оснива.
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Члан 99.
Надлежни национални грански спортски савез јесте највиши облик удруживања у
Републици Србији у одговарајућој грани спорта.
Надлежни национални грански спортски савез има искључиву улогу у одређеној
грани спорта за репрезентовање националног спорта на међународним такмичењима и у међународним спортским савезима, организовање и вођење националних
спортских такмичења и уређење обављања спортских активности и делатности путем
спортских правила.
Само један спортски савез може да стекне статус надлежног националног гранског
спортског савеза у једној грани спорта, осим у случају спорта особа са инвалидитетом.
Надлежни национални грански спортски савез користи у свом називу назив Републике Србије, у складу са законом.
Председник управе или заступник националног гранског спортског савеза или другог
националног спортског савеза не може бити члан управе, председник или заступник друге
организације у области спорта, осим управе Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије, Републичког завода и Покрајинског завода.
Надлежни национални грански спортски савези и други национални спортски савези, територијални спортски савези, професионални спортски клубови и спортске организације које се такмиче у националним спортским лигама морају да имају запосленог
или ангажованог спортског стручњака или стручњака у спорту са положеним спортским стручним испитом.
Стручни спортски испит из става 6. овог члана полаже се пред комисијом коју образује министар из реда истакнутих стручњака у области спорта.
Министар прописује програм, садржај, начин и трошкове полагања стручног спортског испита, образац уверења о положеном стручном спортском испиту и уређује остала
питања у вези са стручним спортским испитом из става 6. овог члана.
У уверење о положеном стручном спортском испиту уносе се одговарајући подаци о
личности из члана 5. став 10. овог закона.
Надлежни национални грански спортски савез дужан је да објави на интернет страници Агенције годишњи финансијски извештај и ревизорски извештај.
Члан 100.
Надлежни национални грански спортски савез утврђује спортска правила у одговарајућој грани спорта, а у складу са законом и спортским правилима надлежног међународног спортског савеза.
Спортским правилима из става 1. овог члана утврђују се:
1. систем, пропозиције, правила и календар такмичења, укључујући и одређивање
аматерских и професионалних спортских такмичења и лига;
2. правила за организовање спортских такмичења;
3. услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак утврђивања њихове испуњености, укључујући и услове за наступ страних спортиста и
спортиста који наступају за стране репрезентације;
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4. услови и критеријуми за учешће на националном лигашком спортском такмичењу, односно професионалном спортском такмичењу и поступак утврђивања
њихове испуњености (дозвола за сезону);
5. начин и поступак регистровања уговора између спортисте, односно спортског
стручњака и спортске организације и опште (минималне) услове за закључење
уговора између спортисте, односно спортског стручњака и спортске организације;
6. услови за организовање и учешће спортских организација у такмичењима за подручје више држава или више региона различитих држава;
7. услови и начин регистровања спортиста и спортских стручњака за спортску организацију, укључујући и регистровање страних спортиста и спортских стручњака;
8. мере за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, лажирање спортских резултата, расизам и шовинизам, нелегално клађење
и др.);
9. медицинска заштита спортиста;
10. дисциплински поступак и дисциплинске казне;
11. статус спортиста и спортских стручњака и преласци спортиста и спортских
стручњака у домаће и иностране спортске организације, укључујући трансфере и
уступање спортиста између спортских организација;
12. услови за вршење посредовања у преласцима спортиста и спортских стручњака из
једне у другу спортску организацију;
13. статус спортских судија, суђење на такмичењима, надзор над суђењем и статус и
надлежности других службених лица на спортским такмичењима;
14. обављање стручног рада у спортским организацијама;
15. друга питања утврђена законом и спортским правилима надлежног међународног
спортског савеза.
Надлежни национални грански спортски савез дужан је да, у року од 15 дана од дана
ступања на снагу спортских правила из става 1. овог члана, достави примерак тих правила Министарству, укључујући и касније измене и допуне правила, рачунајући рок посебно за сваки општи акт којим су утврђена спортска правила из става 2. овог члана.
Надлежни национални грански спортски савез дужан је да објави спортска правила
и статут из става 1. овог члана на званичној интернет презентацији тог савеза.
Надлежни национални грански спортски савез даје мишљење Министарству о постојању интереса за пријем у држављанство Републике Србије спортисте или спортског
стручњака који је страни држављанин.
Надлежни национални грански спортски савез дужан је да донесе програм развоја
гране спорта за коју је основан, за најмање четири године, и да га достави Министарству
у року од 15 дана од дана доношења.
Надлежни национални грански спортски савез дужан је да достави Министарству
оверен превод статута надлежног међународног спортског савеза, укључујући и касније
измене и допуне тог статута.
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Члан 101.
На међународне гранске спортске савезе који имају седиште на територији Републике
Србије сходно се примењују одредбе овог закона које се односе на националне гранске
спортске савезе.
Назив међународног гранског спортског савеза из става 1. овог члана може бити на
страном језику и латиничном писму.

2.5. Спортски савез Србије и други територијални спортски савези
Члан 102.
Организације у области спорта са одређене територије оснивају, ради уређивања и
остваривања спортских питања од заједничког интереса, територијални спортски савез (за Републику Србију, аутономну покрајину, јединицу локалне самоуправе, градску
општину).
Спортски савез Србије јесте територијални спортски савез за Републику Србију у који
се удружују надлежни национални грански спортски савези, надлежни национални
спортски савези за области спорта, национална стручна и друга спортска удружења, као
и територијални спортски савези за аутономну покрајину, јединицу локалне самоуправе
и градску општину.
Спортски савез Србије обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој
и унапређење спортске рекреације, спорта деце, укључујући физичко васпитање деце
предшколског узраста и школски спорт, универзитетски спорт, спорт у дијаспори и врхунског спорта у неолимпијским спортовима, као и друге послове у складу са овим законом и Националном стратегијом развоја спорта (у даљем тексту: Стратегија), а посебно:
1. утврђује, као поверени посао, својство лица које се самостално бави спортом као
јединим и основним занимањем на основу мерила за утврђивање тог својства, која
ce утврђују уз сагласност Министарства;
2. решава арбитражне спорове за неолимпијске спортове, области спорта и територијалне спортске савезе;
3. учествује у раду Управног одбора Републичког завода;
4. у своје име предлаже годишње и посебне програме којима се остварује општи интерес у области спорта и прикупља од надлежних националних гранских спортских савеза преко којих се остварује општи интерес у неолимпијским спортовима,
надлежних националних спортских савеза преко којих се остварује општи интерес у одређеним областима спорта и територијалних спортских савеза и у њихово
име предлаже годишње и посебне програме којима се остварује општи интерес у
области спорта;
5. учествује у раду стручних комисија које врше евалуацију програма који се финансирају у складу са овим законом;
6. даје мишљење на акт министра којим се утврђује надлежни национални спортски
савез за грану, односно област спорта, спортске гране и спортске дисциплине у Републици Србији и спортске гране које су од посебног значаја за Републику Србију;
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7. учествује у раду комисије за припрему категоризације спортова, спортиста и
спортских стручњака и врши рангирање;
8. даје мишљење у вези са кандидатуром за организацију великих међународних
спортских такмичења на територији Републике Србије;
9. привремено остварује надлежности и права и обавезе из чл. 99, 100. и 106. овог
закона уколико у одређеној грани спорта или области спорта није образован
надлежни национални грански спортски савез, односно надлежни национални
спортски савез за област спорта или национални спортски савез изгуби статус надлежног националног гранског спортског савеза, односно надлежног националног
спортског савеза за област спорта или надлежни национални грански спортски
савез, односно надлежни национални спортски савез за област спорта не функционише у складу са овим законом, ако овим законом није друкчије прописано;
10. привремено остварује надлежности територијалног спортског савеза јединице локалне самоуправе у јединици локалне самоуправе у којој није образован територијални спортски савез или он не функционише у складу са овим законом;
11. стара се о унапређењу заштите здравља спортиста и спортских стручњака из неолимпијских спортова и спречавању негативних појава у спорту;
12. прати остваривање функција територијалних спортских савеза у јединицама локалне самоуправе и одобравање и реализацију програма, односно пројеката који
се финансирају из јавних прихода у јединицама локалне самоуправе и два пута годишње подноси извештај Министарству и јединицама локалне самоуправе о томе.
На оснивање, упис у Регистар и обављање спортских активности и спортских делатности, стицање средстава и остваривање прихода, као и на друга питања у вези са радом
територијалног спортског савеза сходно се примењују одредбе овог закона које се односе
на гранске спортске савезе, ако овим законом није друкчије одређено.
Министарство решењем утврђује испуњеност услова да Спортски савез Србије привремено остварује надлежности и права националног спортског савеза из става 3. тачка
9) овог члана, односно привремено остварује надлежности територијалног спортског савеза из става 3. тачка 10) овог члана.
Спортски савез Србије дужан је да донесе оквирни програм развоја грана и области
спорта из става 3. овог члана, у границама својих надлежности утврђених овим законом, за
најмање четири године, и да га достави Министарству у року од 15 дана од дана доношења.
Спортски савез Србије има статус надлежног националног спортског савеза у погледу
остваривања својих надлежности утврђених овим законом.
Против решења Министарства из става 5. овог члана може се покренути управни
спор, у складу са законом.
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2.6. Олимпијски комитет Србије и Параолимпијски комитет Србије
Члан 103.
Олимпијски комитет Србије јесте организација у области спорта, образована у складу са Олимпијском повељом и призната од стране Међународног олимпијског комитета.
Олимпијски комитет Србије обавља послове којима се обезбеђују услови за:
праћење, развој и унапређење врхунског спорта и система врхунског спорта у олимпијским спортовима, организацију и одржавање међународних спортских такмичења
која су у надлежности Међународног олимпијског комитета, остваривање међудржавне и међународне спортске сарадње и реализацију програма и пројеката из ове
области који су од општег интереса за Републику Србију, као и друге послове у складу
са овим законом, а посебно:
1. решава арбитражне спорове за олимпијске спортове;
2. учествује у раду Управног одбора Републичког завода;
3. у своје име предлаже годишње и посебне програме којима се остварује општи интерес у области спорта и прикупља од својих сталних чланова (надлежних националних гранских спортских савеза олимпијских спортова) и у њихово име предлаже
годишње и посебне програме којима се остварује општи интерес у области спорта;
4. учествује у раду стручних комисија које врше евалуацију програма који се финансирају у складу с овим законом;
5. даје мишљење на акт министра којим се утврђују национални грански спортски
савези чији се програми финансирају из буџета Републике Србије, спортске гране
и спортски објекти од значаја за Републику Србију;
6. учествује у раду комисије за припрему категоризације спортова, спортиста и
спортских стручњака и врши рангирање;
7. даје мишљење у вези с кандидатуром за организацију великих међународних
спортских такмичења на територији Републике Србије за олимпијске спортове;
8. стара се о унапређењу заштите здравља спортиста и спортских стручњака из
олимпијских спортова и спречавању негативних појава у спорту;
9. привремено остварује функцију носиоца програма надлежног националног гранског спортског савеза олимпијског спорта из члана 99. став 1. овог закона у односу
на задовољавање општег интереса у области спорта из члана 112. став 1. тачка
1) овог закона, уколико у одређеној грани спорта није образован надлежни национални грански спортски савез или национални спортски савез изгуби статус
надлежног националног гранског спортског савеза или надлежни национални
грански спортски савез не функционише у складу са овим законом.
Олимпијски комитет Србије своје активности обавља у складу са начелима олимпијског покрета и Олимпијском повељом Међународног олимпијског комитета.
На оснивање, упис у Регистар и обављање спортских активности и спортских делатности, као и на друга питања у вези с радом и програмима Олимпијског комитета
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Србије, сходно се примењују одредбе овог закона које се односе на националне гранске
спортске савезе, ако овим законом није друкчије одређено.
Речи „олимпијски” и „олимпијада”, самостално или у међусобној вези, као и одговарајуће речи или групе речи у страном језику, могу бити коришћене у називу, односно
пословном имену неке организације или за означавање одређене спортске приредбе.
Олимпијски комитет Србије може да користи олимпијске симболе у оквиру свог визуелног идентитета, у складу са законом.
Параолимпијски комитет Србије јесте организација у области спорта образована у складу
с Параолимпијском повељом и призната од стране Међународног параолимпијског комитета.
Параолимпијски комитет Србије обавља послове којима се обезбеђују услови за:
праћење, развој и унапређење спорта особа са инвалидитетом, организацију и одржавање међународних спортских такмичења која су у надлежности Међународног параолимпијског комитета, остваривање међудржавне и међународне спортске сарадње и
реализацију програма и пројеката из области спорта особа са инвалидитетом који су
од општег интереса за Републику Србију, као и друге послове у складу са овим законом.
Одредбе ст. 2−6. овог члана сходно се примењују и на Параолимпијски комитет Србије.
Министарство решењем утврђује испуњеност услова да Олимпијски комитет Србије,
односно Параолимпијски комитет Србије привремено остварује функције националног
гранског спортског савеза из става 2. тачка 9) овог члана.
Против решења Министарства из става 10. овог члана може се покренути управни
спор, у складу са законом.
Олимпијски комитет Србије и Параолимпијски комитет Србије дужни су да донесу
оквирне програме развоја олимпијских, односно параолимпијских спортова из става 2.
овог члана, у границама својих надлежности утврђених овим законом, за најмање четири године, и да га доставe Министарству у року од 15 дана од дана доношења.
Олимпијски комитет Србије и Параолимпијски комитет Србије имају статус надлежних националних спортских савеза у погледу остваривања својих надлежности утврђених овим законом.
Члан 104.
Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије
споразумно утврђују кодекс професионалне етике за обављање стручног рада у спорту.

2.7. Стручна и друга удружења и савези у области спорта
Члан 105.
Спортски стручњаци и стручњаци у спорту могу се ради уређивања и остваривања
стручних спортских питања од заједничког интереса удруживати у стручна спортска
удружења (удружења тренера, спортских судија и др.).
Спортске организације, спортска друштва, спортски савези и друга правна и физичка лица могу ради остваривања заједничких циљева и интереса у области спорта
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оснивати и друга удружења (организациони одбори, удружења навијача и др.) и савезе
у области спорта.
На оснивање, упис у Регистар и обављање спортских активности и спортских делатности, као и на друга питања у вези с радом удружења и савеза из ст. 1. и 2. овог члана,
сходно се примењују одредбе овог закона које се односе на спортска удружења.
Удружењем у области спорта из става 2. овог члана не сматра се удружење коме основни статутарни разлог оснивања није остваривање циљева у области спорта, већ остваривање неког другог допуштеног циља, у складу са законом којим је уређен рад удружења.
Члан 106.
Спортске организације и стручна и друга удружења и савези у одређеној области
спорта могу се удруживати у одговарајуће спортске савезе за области спорта, у складу са
законом и спортским правилима надлежног националног спортског савеза за одређену
област спорта.
На оснивање, упис у Регистар и обављање спортских активности и спортских делатности, стицање средстава и остваривање прихода, као и на друга питања у вези са радом
спортског савеза за област спорта сходно се примењују одредбе овог закона које се односе на гранске спортске савезе, ако овим законом није друкчије одређено.
Надлежни национални спортски савез за област спорта дужан је да донесе програм
развоја области спорта за коју је основан, за најмање четири године, и да га достави Министарству у року од 15 дана од дана доношења.

2.8. Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије
Члан 107.
Републички завод јесте установа која обавља делатност ради развоја стручног рада и
задовољавања стручних потреба у области спорта.
Делатност Републичког завода обухвата:
1. периодична тестирања, односно праћење антрополошких способности и карактеристика деце, омладине и одраслих;
2. контролу тренираности перспективних и врхунских спортиста и стручно-саветодавну помоћ тим спортистима и спортским стручњацима;
3. организацију и реализацију континуираних тренинга и завршних припрема перспективних и врхунских спортиста;
4. вођење националних евиденција у области спорта (прикупљање података и обрада) и периодично објављивање и публиковање збирних података из националних
евиденција;
5. стручно оспособљавање и усавршавање спортских стручњака и стручњака у области спорта и медицине спорта у сарадњи са одговарајућом акредитованом високошколском установом, у складу са законом;
6. обављање надзора над стручним радом у области спорта преко стручних спортских надзорника;
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7. евалуацију здравственог стања учесника у физичким активностима;
8. унапређење здравственог стања и функционалних способности перспективних и
врхунских спортиста;
9. организациону и стручну помоћ организацијама које реализују програме којима
се остварује општи интерес у области спорта и организаторима великих међународних спортских такмичења;
10. саветовање при планирању, изградњи и реконструкцији спортских објеката у јавној својини и праћење њихове искоришћености;
11. пропагандну, издавачку, научну, истраживачко-развојну и библиотечку делатност
у области спорта и медицине спорта, у складу са законом;
12. учествовање у изради Стратегије;
13. давање мишљења и стручне помоћи учесницима у систему спорта у питањима од
значаја за развој спорта;
14. међународну сарадњу у области спорта и медицине спорта;
15. унапређење развоја спорта деце и младих;
16. праћење планирања изградње и искоришћености спортских објеката;
17. идентификацију и развој спортских талената, у сарадњи са надлежним националним гранским спортским савезима.
Републички завод може обављати и здравствену делатност, односно одређене послове здравствене делатности, у складу са законом којим се уређује здравствена заштита.
Републички завод може обављати и друге послове, у складу са Статутом.
На статут Републичког завода сагласност даје Влада, а на општи акт којим се уређује
организација и систематизација радних места у Републичком заводу, финансијски план
и годишњи програм рада Републичког завода сагласност даје Министарство.
Послови из става 2. тач. 4) и 6) овог члана обављају се као поверени послови.
Републички завод има статус националног тренинг центра и има искључиво право
за обављање делатности из става 2. тачка 3) овог члана, осим уколико из објективних
разлога организација и реализација континуираних тренинга и завршних припрема
перспективних и врхунских спортиста није могућа у Републичком заводу.
Члан 108.
Органи Републичког завода јесу: директор и управни одбор.
Управни одбор Републичког завода има седам чланова, од којих два представника
Министарства, једног представника истакнутих стручњака из области спорта које предлаже Министарство, једног представника Олимпијског комитета Србије, једног представника Спортског савеза Србије и два представника Републичког завода.
За члана управног одбора и директора Републичког завода може бити именовано
лице које има високо образовање.
Управни одбор Републичког завода одлучује већином гласова од укупног броја чланова управног одбора.
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Директора, председника и чланове управног одбора Републичког завода именује и
разрешава Влада.
Надзор над законитошћу рада Републичког завода врши Министарство.
Члан 109.
На организацију и рад Републичког завода примењују се прописи о јавним службама,
ако овим законом није друкчије одређено.
Средства за рад Републичког завода обезбеђују се у буџету Републике Србије и из
других извора, у складу са законом.

2.9. Установе и привредна друштва за обављање спортских делатности
Члан 110.
Установе у области спорта могу оснивати, у складу са законом којим се уређују јавне
службе, Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (у даљем
тексту: оснивач) и у буџету оснивача обезбеђују се средства за рад, у складу са законом.
Годишњи програм рада установе из става 1. овог члана одобрава оснивач.
Установе у области спорта могу оснивати и друга правна и физичка лица, под условима прописаним законом.
Привредна друштва за обављање спортске делатности могу оснивати физичка или
правна лица у складу са законом.
Установе и привредна друштва из ст. 1, 3. и 4. овог члана могу обављати спортску
делатност ако имају обезбеђен одговарајући простор, односно објекат, одговарајућу опрему, одговарајуће спортске стручњаке у зависности од врсте делатности, ако испуњавају услове у погледу безбедности за обављање делатности и ако имају одговарајућу
унутрашњу организацију, односно службе.
Министар прописује ближе услове из става 5. овог члана.
Испуњеност услова из става 5. овог члана утврђује решењем спортски инспектор у
оквиру инспекцијског надзора.
На решење спортског инспектора из става 7. овог члана може се уложити жалба Министарству у року од 15 дана од дана достављања решења.
Установа и привредно друштво за обављање спортске делатности не може у називу
имати реч: „клуб” или „савез”.

2.10. Спортске задужбине, фондације и фондови
Члан 111.
Ради остваривања друштвено корисних циљева у области спорта могу се оснивати
спортске задужбине и фондације.
На оснивање и рад спортских задужбина и фондација примењују се прописи о задужбинама и фондацијама.
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Република Србија оснива Национални фонд за развој спорта с циљем подршке унапређењу спортске рекреације, промоције и подстицања бављења спортом свих грађана
Републике Србије, а нарочито деце, жена, омладине и особа са инвалидитетом.
Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе могу основати фонд за развој
спорта за остваривање циљева из става 3. овог члана.
Фонд из ст. 3. и 4. овог члана оснива се као буџетски фонд у складу са законом којим
се уређује буџетски систем и за остваривање својих циљева првенствено се финансира
из донација од стране организација у области спорта и других правних лица, као и из
других средстава у складу са законом.

III ОПШТИ ИНТЕРЕС
Члан 112.
Општи интерес у области спорта јесте:
1. обезбеђивање услова за припрему, учешће и остваривање врхунских спортских
резултата спортиста на олимпијским играма, параолимпијским играма и другим
великим међународним спортским такмичењима;
2. унапређење система спорта и подизање капацитета Олимпијског комитета Србије,
Параолимпијског комитета Србије и Спортског савеза Србије и других надлежних
националних спортских савеза за гране и области спорта преко којих се остварује
општи интерес у области спорта;
3. изградња, опремање и одржавање спортских објеката који су од значаја за развој
спорта на целом подручју Републике Србије, водећи рачуна о регионалној покривености и степену развоја спортске инфраструктуре у јединицама локалне
самоуправе;
4. стипендије за спортско усавршавање врхунских спортиста аматера и новчана помоћ врхунским спортистима са посебним заслугама;
5. национална признања и награде за посебан допринос развоју и афирмацији спорта;
6. активности спортских кампова за перспективне спортисте, који су од посебног
значаја за Републику Србију;
7. организација међународних и националних спортских такмичења од значаја за
Републику Србију;
8. обезбеђивање услова за организовање и одржавање школских и универзитетских
спортских такмичења на нивоу Републике Србије;
9. унапређење спортске рекреације, промоција и подстицање бављења спортом свих
грађана Републике Србије, а нарочито деце, жена, младих и особа са инвалидитетом;
10. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање,
намештање спортских резултата и др.);
11. унапређење заштите здравља спортиста, унапређење стручног рада и стручног оспособљавања у спорту;
12. међудржавна и међународна спортска сарадња и развијање спорта и сарадње са
организацијама из дијаспоре;
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13. научни скупови, истраживачко-развојни и научноистраживачки пројекти у спорту и издавање спортских публикација од националног значаја;
14. делатност и програми организација у области спорта чији је оснивач Република
Србија.
За остварење општег интереса у области спорта из става 1. овог члана обезбеђују се
средства у буџету Републике Србије.
Средства која се у буџету Републике Србије остваре приређивањем игара на срећу,
у складу са законом, користе се за остваривање општег интереса из става 1. овог члана.
Члан 113.
Општи интерес у области спорта из члана 112. овог закона остварује се кроз финансира
ње или суфинансирање програма и пројеката, ако законом није друкчије прописано, и то:
1. за тач. 1)−8) на годишњем нивоу (у даљем тексту: годишњи програм);
2. за тач. 9)−13) по јавном позиву (у даљем тексту: посебни програм).
Финансирање делатности организација из члана 112. став 1. тачка 14) овог закона
врши се у складу са законом.
Члан 114.
Годишње и посебне програме достављају носиоци, односно предлагачи програма и
пројеката у смислу овог закона према динамици утврђеној Програмским календаром из
члана 117. овог закона.
Надлежни национални спортски савези који остварују општи интерес у области
спорта из члана 112. став 1. тачка 2) овог закона уз предлог годишњег програма подносе
и предлог програма, односно активности од општег интереса за које се сагласно овом
закону подноси посебни програм и не могу да конкуришу по јавном позиву.
Министарство може изузетно одобрити одређени програм којим се реализује општи
интерес у области спорта из члана 112. став 1. овог закона и на основу поднетог предлога
програма у току године, без јавног позива, у случају када је у питању програм од посебног значаја за остваривање општег интереса у спорту, а подносе га носиоци програма
из члана 116. овог закона и када је у питању програм који није из објективних разлога
могао бити поднет у складу са Програмским календаром, а предмет и садржај програма
је такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма.
У предлог годишњег и посебног програма и пројекта уносе се одговарајући подаци
о личности из члана 5. став 10. овог закона лица која учествује у реализацији програма,
односно пројекта.
Члан 115.
Предлог програма, односно пројекта може се изузетно односити и на активности које
се реализују у дужем временском периоду, до четири године, под условом да је то нужно
с обзиром на природу и циљеве активности, да су предлогом програма, односно пројекта
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за сваку годину предвиђена потребна средства и да су мерљиви годишњи резултати реализације програма.
Наставак реализације програма, односно пројекта из става 1. овог члана одобрава се
сваке године.
Реализација, односно наставак програма, односно пројекта из ст. 1. и 2. овог члана може
се одобрити само ако је поднет годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу с
уговором о реализовању програма, односно пројекта и ако су остварени очекивани резултати.
Достављање програма
Члан 116.
Предлог годишњих програма из члана 112. став 1. тач. 1), 2), 7) и 8) овог закона подносе Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије, у складу са овим законом.
Национални грански спортски савези олимпијских спортова предлоге својих годишњих програма из става 1. овог члана подносе обједињено преко Олимпијског комитета Србије, национални грански спортски савези параолимпијских спортова предлоге
својих годишњих програма из става 1. овог члана подносе обједињено преко Параолимпијског комитета Србије, а сви остали национални спортски савези подносе предлоге
годишњих програма обједињено преко Спортског савеза Србије.
Предлог годишњег програма давања стипендија за спортско усавршавање врхунских
спортиста аматера, националних признања за посебан допринос развоју и афирмацији
спорта, доделе награда и новчане помоћи врхунским спортистима и организације кампова за перспективне спортисте, подноси надлежни национални грански спортски савез
преко кога се остварује општи интерес у одређеној грани спорта.
Предлоге посебних програма подносе Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски
комитет Србије и Спортски савез Србије у своје име и у име својих чланова, у складу са
овим законом, као и друге организације у области спорта.
Предлог пројекта изградње, опремања и одржавања спортског објекта, подноси вла
сник, односно корисник земљишта или спортског објекта уз сагласност власника земљи
шта, односно спортског објекта.
Предлог програма организовања међународне спортске приредбе од значаја за Републику Србију подноси учесник у систему спорта који има сагласност за кандидовање и
организовање те приредбе, обезбеђену у складу са овим законом.
Предлози годишњих и посебних програма из ст. 1. и 3. овог члана могу садржати активности учесника у систему спорта који су чланови носиоца програма.
Предлози годишњих и посебних програма састоје се из једне или више програмских
целина, а подносе се одвојено за сваку од области из члана 112. став 1. овог закона.
Акредитоване високошколске и научноистраживачке установе имају статус организације у области спорта у односу на подношење и реализовање програма из члана
112. став 1. тач. 11) и 13) овог закона и обављање послова стручног оспособљавања у
области спорта.
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Програмски календар
Члан 117.
Годишњи програм извршава се према следећој динамици:
• 1. јун – предлагачи, односно носиоци програма достављају своје предлоге годишњих програма Министарству;
• 1. јул – министар образује стручну комисију за избор програма и пројеката која
анализира и оцењује поднете предлоге годишњих програма;
• 15. јул – Министарство доноси прелиминарну одлуку, на предлог стручне комисије
о додели средстава за наредну буџетску годину за реализацију годишњих програма
којима се остварује општи интерес у области спорта;
• 15. децембар – Министарство ревидира предлоге годишњих програма и усклађује
их са средствима утврђеним у буџету Републике Србије за наредну годину;
• 30. децембар – Министарство доноси одлуку и обавештава носиоце програма о
висини одобрених средстава по програмима и пројектима.
Посебни програм извршава се по јавном позиву.
Рокови из става 1. овог члана представљају крајњи рок у Програмском календару.
Услови и критеријуми
Члан 118.
Одобравање годишњих и посебних програма из члана 113. став 1. овог закона врши се
у складу са овим законом и Стратегијом, а код годишњих програма и у односу на категоризације у смислу овог закона и програме развоја надлежних националних спортских савеза.
Програм из става 1. овог члана финансира се у целини или делимично и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета Републике Србије
постигну намеравани резултати.
Грана спорта у оквиру које се реализује програм треба да је од посебног значаја за
Републику Србију.
Носилац програма, односно пројекта мора да буде регистрован у складу са законом,
уписан у националну евиденцију у складу са овим законом, да искључиво или претежно
послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено, да има седиште у
Републици Србији, да је директно одговоран за припрему и извођење програма, односно
пројекта, да је претходно обављао делатност најмање годину дана, да испуњава, у складу
са овим законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности и
да је са успехом реализовао одобрени програм, односно пројекат, уколико је био носилац
програма ранијих година.
Носилац програма, односно пројекта не може да: буде у поступку ликвидације, стечаја
и под привременом забраном обављања делатности; има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања буџетских средстава на
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пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни
преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом
и спречавањем негативних појава у спорту.
Носилац програма из члана 116. став 6. овог закона може да буде организација у области спорта коју је наменски и привремено основала за техничку организацију међународног спортског такмичења организација у области спорта која има сагласност за
организовање међународног спортског такмичења.
Финансијски план за реализацију програма, односно пројекта састоји се из непосредних трошкова реализације програма, односно пројекта у вези са зарадама и хонорарима
лица ангажованих на непосредној реализацији програма, односно пројекта, материјалних трошкова и административних трошкова реализације програма, односно пројекта
(оправдани директни трошкови) и додатних оправданих трошкова носиоца програма,
односно пројекта (оправдани индиректни трошкови) који не могу бити већи од 15% од
оправданих директних трошкова.
При одобравању програма, односно пројекта којим се остварује општи интерес у области спорта, приоритет имају програми који су структурне и развојне природе, а између програма организовања, односно учешћа на спортским приредбама, приоритет
имају програми који се односе на спортске приредбе вишег ранга.
Програми и пројекти се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма.
Министар ближе уређује: критеријуме и начин одобравања програма, односно пројекта и доделе средстава; изглед и садржину предлога програма, односно пројекта и документацију која се уз предлог подноси; садржину и изглед извештаја о реализацији програма,
начин и поступак контроле реализације одобрених програма, односно пројекта.
Министарство може да утврди у јавном позиву за достављање предлога посебних
програма пројектне, односно програмске задатке за подношење програма.
Трошкови програма којима се остварује општи интерес у области спорта из члана
116. став 1. овог закона морају се односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са спортом деце.
Једном надлежном националном гранском спортском савезу, односно једном надлежном националном спортском савезу за област спорта не може се одобрити више од
20% средстава од укупне суме средстава буџета Републике Србије предвиђених за финансирање програма надлежних националних спортских савеза.
Члан 119.
Организације у области спорта могу да подносе програме, односно пројекте у
складу са овим законом индивидуално или удружено са другим организацијама у
области спорта.
У случају партнерских програма, односно пројеката из става 1. овог члана само једна
организација је директно одговорна за управљање финансијским средствима свих партнерских организација у програму, односно пројекту.

212

Прилози
Члан 120.
Ако је у једној спортској грани, односно области регистровано више националних гранских спортских савеза, односно више националних спортских савеза за област спорта финансирају се програми само надлежног националног гранског спортског савеза, односно надлежног националног спортског савеза за област спорта којима се остварује општи интерес.
Министар доноси акт којим утврђује:
1. надлежне националне спортске савезе за спортске гране и области спорта у Републици Србији;
2. спортске гране и области спорта у Републици Србији и спортске дисциплине у
оквиру спортских грана и области спорта;
3. спортске гране које су од посебног значаја за Републику Србију.
Министар доноси акт из става 2. овог члана нарочито на основу: организације савеза,
броја учлањених организација и спортиста, економске снаге, медијског и друштвеног
утицаја, развијености спортске гране, националне и међународне организованости и
традиције, чланства у надлежном међународном спортском савезу, система такмичења,
испуњености прописаних услова за обављање спортских активности и делатности, као
и спортских резултата.
Пре доношења акта из става 2. овог члана, Министарство прибавља мишљење Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије и Спортског савеза Србије.
Изузетно од става 1. овог члана у области спортске рекреације више националних
спортских савеза могу имати статус надлежног националног спортског савеза преко
кога се остварује општи интерес у области спортске рекреације.
Одобрење програма
Члан 121.
За оцену годишњих и посебних програма, односно пројеката министар формира
стручну комисију у којој, поред представника Министарства, учествују и представници
Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије и Републичког завода.
Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога, на основу овог закона и услова и критеријума наведених у јавном позиву и доставља министру предлог за
одобравање програма.
О одобрењу годишњег и посебног програма, односно пројекта Министарство одлучује појединачним решењем.
Решења Министарства из става 3. овог члана су коначна и против њих се може водити управни спор.
Предмет управног спора из става 4. овог члана не може бити износ добијених средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Ако су носиоцу програма, односно пројекта за реализацију одобреног програма додељена мања средства од средстава наведених у финансијском плану програма, носилац
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програма је обавезан да пре закључења уговора о реализовању програма усклади план реализације програма са висином додељених средстава и да достави Министарству допуну,
односно измену предложеног програма, или доказ да је обезбедио додатна средства за реализацију програма, а у противном ће се сматрати да је одустао од закључења уговора.
Уговарање
Члан 122.
Са носиоцем одобреног програма или пројекта Министарство закључује уговор о реализовању програма, односно пројекта којим се обавезно уређује: назив и седиште носиоца програма, односно пројекта; врста и садржина програма, односно пројекта; време реализације програма, односно пројекта, односно обављања активности; циљеви и
очекивани резултати; висина додељених средстава; временски план употребе средстава;
начин надзора над одвијањем реализације програма, односно пројекта обавезе носиоца
програма у погледу подношења извештаја о реализацији програма, односно пројекта;
доказивање реализације програма, односно пројекта, наменског коришћења средстава,
медијског представљања програма, односно пројекта и учешћа Републике Србије у његовом финансирању.
Уколико се носилац одобреног програма, односно пројекта не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао
од предлога програма.
Уговор о реализовању програма, односно пројекта којим се остварује општи интерес
у области спорта закључен супротно одредбама овог закона ништав је.
Носилац одобреног програма, односно пројекта коме су пренета средства дужан је да
наменски користи средства добијена из буџета Републике Србије.
Уговор о одобравању програма, односно пројекта којим се задовољава општи интерес
у области спорта у Републици Србији који је закључен супротно овом закону ништав је.
Национална признања, награде и стипендије
Члан 123.
Спортистима, држављанима Републике Србије, који као репрезентативци Републике Србије освоје медаљу на Олимпијским играма, Параолимпијским играма, Шаховској олимпијади, светским и европским првенствима у олимпијским и параолимпијским спортским дисциплинама, или су били, односно буду носиоци светског рекорда у
олимпијским и параолимпијским спортским дисциплинама, или постану финалисти
ДЕЈВИС купа или ФЕД купа Међународне тениске федерације, додељује се национално
спортско признање у виду доживотног месечног новчаног примања након навршених
40 година живота.
Спортистима и тренерима држављанима Републике Србије, који као чланови репрезентације Републике Србије на Олимпијским играма, Параолимпијским играма, Шаховској олимпијади и светским и европским првенствима у олимпијској или
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параолимпијској спортској дисциплини освоје једну од медаља или постану финалисти ДЕЈВИС купа или ФЕД купа Међународне тениске федерације, додељује се новчана награда.
Спортској организацији на територији Републике Србије која освоји европско клупско првенство највишег нивоа према критеријумима надлежног међународног спортског савеза, у спортовима прве категорији према Националној категоризацији спортова,
додељује се новчана награда.
Члан 124.
Право на национално спортско признање из члана 123. став 1. овог закона остварује
се од дана доношења акта о додели тог признања.
Влада уређује ближе услове, начин исплате и висину националних спортских признања и новчаних награда.
Влада одлучује решењем о додели националног спортског признања и новчане награде, на предлог Министарства, а по поднетом захтеву лица које испуњава услове из члана
123. овог закона.
Уколико носилац националног спортског признања својим понашањем или учешћем
у активностима које нису у складу са законом, спортским правилима или другим општим
актима организација у области спорта штети угледу спорта, и на тај начин, угледу Републике Србије, Влада може, на предлог Министарства, решењем одлучити да не додели,
односно укине национално спортско признање.
Против решења Владе из ст. 3. и 4. овог члана може се водити управни спор.
На основу решења Владе о додели националног спортског признања, односно новчане награде из става 3. овог члана Министарство закључује са спортистом, тренером и
спортском организацијом из члана 123. ст. 1, 2. и 3. овог закона уговор о исплати новчаног примања.
Члан 125.
Награде спортистима и тренерима држављанима Републике Србије за посебан допринос развоју и афирмацији неолимпијског спорта и критеријуми за њихову доделу
уређују се посебним актом Владе, при чему висина износа награда не може да прелази
износе утврђене за олимпијске спортове.
Са спортистом и тренером из става 1. овог члана Министарство закључује уговор о
одобравању новчаног примања на основу додељене новчане награде.
Члан 126.
Врхунским спортистима аматерима за спортско усавршавање додељује се стипендија, а врхунским спортистима са посебним заслугама за развој спорта у Републици Србији може се доделити новчана помоћ.
Са врхунским спортистом из става 1. овог члана Министарство закључује уговор о
одобравању стипендије, односно новчане помоћи, на основу кога се спортисти месечно
исплаћује стипендија, односно новчана помоћ.
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Уговор из става 2. овог члана обавезно садржи: новчани износ стипендије, односно
новчане помоћи спортисти, рокове исплате, рок важења уговора и обавезе спортисте.
Члан 127.
Број стипендија које могу добити врхунски спортисти аматери истог надлежног
националног гранског спортског савеза одређује се према рангу спорта и рангу надлежног националног гранског спортског савеза коме спортиста припада, који је утврђен категоризацијом спортова и националних гранских спортских савеза, у складу
са овим законом.
Висина месечног износа стипендије за спортско усавршавање врхунских спортиста
аматера утврђује се у зависности од ранга који спортисти имају у складу са националном
категоризацијом спортиста.
Врхунски спортиста може добити стипендију за спортско усавршавање, односно новчану помоћ уколико је обухваћен предлогом годишњег програма надлежног националног гранског спортског савеза из члана 116. став 3. овог закона и ако испуњава обавезе
према националној спортској репрезентацији.
Члан 128.
Новчану помоћ може добити врхунски спортиста са посебним заслугама за развој
спорта који је категоризацијом спортиста, у складу са овим законом, рангиран као заслужни спортиста.
Новчана помоћ из става 1. овог члана може се користити за покриће трошкова које је
спортиста лично имао за припреме или учешће на такмичењима или за лечење проузроковано повредом насталом на такмичењу, или за покриће других посебно оправданих
трошкова, под условом да ти трошкови већ нису покривени давањима организација у
области спорта, спонзора или донатора, односно да трошкови лечења нису покривени
здравственим осигурањем, у складу са законом.
Члан 129.
Врхунски спортиста аматер који је добио стипендију за спортско усавршавање и врхунски спортиста са посебним заслугама који је добио новчану помоћ у складу са овим
законом не могу средства добијана по овим основима користити супротно намени за
коју су средства добијена, нити пренети део или целокупан износ тих средстава другим
учесницима у систему спорта.
У случају да врхунски спортиста аматер који је добио стипендију за спортско
усавршавање и врхунски спортиста са посебним заслугама који је добио новчану помоћ
у складу са овим законом средства добијана по овим основима користе супротно намени
за коју су средства добијена или пренесу део или целокупан износ тих средстава другим
учесницима у систему спорта, обавезни су да изврше повраћај дела или целокупног
износа средстава добијених по овом основу.
Министар утврђује ближе услове и критеријуме, начин и поступак за одобрење стипендирања врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане
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помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама, као и критеријуме за утврђивање висине месечног износа стипендија и висине новчане помоћи.
Право на стипендију за спортско усавршавање престаје спортисти стицањем националног признања за посебан допринос развоју и афирмацији спорта у складу са овим
законом или престанком испуњавања услова из става 3. овог члана.
Извештавање
Члан 130.
Носиоци одобрених програма, односно пројеката обавезни су да Министарству, на
његов захтев, као и у року који је предвиђен уговором о реализовању програма, односно
пројекта, а најмање једном годишње, доставе извештај са потребном документацијом о
остваривању програма, односно пројекта или делова програма, односно пројекта и коришћењу средстава буџета Републике Србије.
Носиоци одобреног програма, односно пројекта у завршном извештају о реализацији
програма, односно пројекта врше и процену постигнутих резултата са становишта постављених циљева.
Министарство може обуставити даље финансирање програма, односно пројекта, односно
једнострано раскинути уговор о реализовању програма, односно пројекта ако носилац
одобреног програма, односно пројекта не достави извештај у року предвиђеном уговором.
Носиоцу одобреног програма, односно пројекта не могу бити одобрена средстава за
реализацију новог програма, односно пројекта пре него што поднесе извештај у складу
са ст. 1. и 2. овог члана.
Носиоци одобреног програма, односно пројекта у року од 15 дана од дана усвајања завршног извештаја о реализацији програма чине доступним јавности извештај о свом раду и
о обиму и начину стицања и коришћења средстава и тај извештај достављају Министарству.
На свим документима и медијским промоцијама везаним за реализовање програма,
односно пројекта мора бити истакнуто да се програм, односно пројекат финансира средствима из буџета Републике Србије.
Носилац одобреног програма, односно пројекта дужан је да чува евиденцију, односно
документацију која се односи на реализовање тог програма, односно пројекта десет година
од дана када је тај програм, односно пројекат завршен, ако законом није друкчије одређено.
Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез
Србије као предлагачи програма из члана 116. став 1. овог закона дужни су да прате
реализацију одобрених програма и да на крају реализације програма подносе извештај
Министарству о остваривању циљева и ефеката програма, а ако се уоче озбиљни
проблеми и недостаци у реализацији програма, и пре тога.
Надлежни национални спортски савези обавезни су да Олимпијском комитету Србије, Параолимпијском комитету Србије и Спортском савезу Србије пруже све потребне
информације и омогуће увид у сва документа и све активности везане за реализацију
програма, као и да им достављају у исто време када и Министарству, примерак извештаја
о реализацији програма.
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Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као и организације у области спорта чији се програми и пројекти у области спорта финансирају из јавних
прихода Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и од
стране јавних предузећа достављају Министарству извештај о одобреним и реализованим програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана
у области спорта.
Министар ближе уређује садржај, рокове и начин подношења извештаја из става 9.
овог члана.
Подаци из извештаја из става 9. овог члана обрађују се и користе као јединствени
информациони систем.
У извештај из става 1. овог члана уносе се одговарајући подаци о личности из члана 5.
став 10. овог закона лица која су учествовала у реализацији програма.
Контрола реализације
Члан 131.
Министарство врши надзор над реализацијом програма, односно пројеката и наменским коришћењем одобрених средстава и једном годишње извештава Владу о коришћењу средстава буџета Републике Србије за остваривање општег интереса у области
спорта, утврђеног овим законом.
Члан 132.
Министарство ставља на увид јавности: извештај о поднетим предлозима програма, односно пројеката са траженим износом средстава, извештај о одобреним програмима, односно пројектима са износом одобрених средстава, годишњи извештај
о реализовању свих одобрених програма, односно пројеката за остваривање општег
интереса у спорту.
Члан 133.
Средства добијена из буџета Републике Србије за реализовање програма, односно
пројеката којима се остварује општи интерес у области спорта морају се вратити у буџет
Републике Србије, заједно са затезном каматом од момента пријема, уколико подносилац, односно носилац програма:
1. нетачно или непотпуно обавести даваоца средстава о битним околностима везаним за одобрење и реализовање програма, односно пројекта;
2. својим пропустом не изврши програм, односно пројекат у целини или га изврши
у небитном делу или га изврши са битним закашњењем;
3. употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично;
4. не придржава се прописаних или уговорених мера које су утврђене ради осигурања реализације програма, односно пројекта;
5. не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице;
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6. престане да испуњава услове који су на основу овог закона потребни за добијање
средстава;
7. спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених контролних мера.
Министарство ће захтевати повраћај дела датих средстава у случају из става 1. тач. 4)
и 6) овог члана или у случају када је програм извршен са закашњењем, ако су реализованим активностима постигнути битни ефекти програма, односно пројекта.
Министарство ће захтевати повраћај дела датих средстава у случају из става 1. тачка
3) овог члана уколико су средства само делимично ненаменски утрошена, а то није битно
утицало на постизање битних ефеката програма.
Министарство врши, по завршетку одобреног програма, анализу реализације програма и постизања планираних ефеката и, у случају да оцени да планирани ефекти нису
постигнути у битном делу пропустом носиоца програма, затражиће од носиоца програма да одржи скупштину у року од 60 дана ради утврђења одговорности лица која су
реализовала програм и лица која су учествовала у доношењу одлука које су довеле до
непостизања планираних ефеката програма.
Носилац програма из ст. 1. и 4. овог члана не може добијати средства из јавних прихода за реализацију својих програма две године од дана када је утврђено да је у потпуности
ненаменски употребио одобрена средстава за реализацију програма или својим пропустом није постигао у битном делу планиране ефекте програма.
Потребе и интереси грађана у области
спорта у аутономној покрајини
Члан 134.
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету аутономне покрајине, у складу са овим законом, јесу:
1. изградња, опремање и одржавање спортских објеката којима се доприноси развоју
спорта на територији аутономне покрајине, односно обезбеђују услови за развој
врхунског спорта на територији аутономне покрајине (спортски објекти од значаја
за аутономну покрајину);
2. промоција и подстицање бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена
и особа са инвалидитетом, на територији аутономне покрајине;
3. организација спортских такмичења од значаја за аутономну покрајину;
4. стварање услова за развој врхунског спортског стваралаштва и унапређење квалитета рада са перспективним и талентованим спортистима на територији аутономне покрајине;
5. школска спортска такмичења на нивоу аутономне покрајине;
6. делатност Покрајинског завода и других организација у области спорта чији је оснивач аутономна покрајина;
7. активности покрајинских спортских савеза од значаја за аутономну покрајину;
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8. развој спортских грана које су од посебног значаја за аутономну покрајину;
9. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање,
намештање спортских резултата и др.) на нивоу аутономне покрајине и унапређење заштите здравља спортиста;
10. стручно-спортски скупови, истраживачко-развојни и научноистраживачки про
јекти и издавање спортских публикација од значаја за аутономну покрајину;
11. унапређивање стручног рада у организацијама у области спорта са територије аутономне покрајине;
12. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
у аутономној покрајини;
13. стипендије за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста;
14. прикупљање и дистрибуција података у области спорта од значаја за аутономну
покрајину, укључујући периодична тестирања и праћење, у анонимизираном облику, стања физичких способности деце, омладине и одраслих на територији аутономне покрајине;
15. друге потребе и интереси грађана у области спорта од значаја за аутономну покрајину, које утврди аутономна покрајина преко својих органа.
Носилац програма којим се обезбеђује остваривање потреба и интереса грађана у
аутономној покрајини не може за финансирање истих активности да конкурише и за
средства од другог нивоа власти у Републици Србији.
Члан 135.
Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом:
1. обезбеђује остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији аутономне покрајине из члана 134. овог закона;
2. уређује и води евиденције у области спорта од значаја за аутономну покрајину;
3. утврђује спортске објекте од значаја за аутономну покрајину;
4. обезбеђује услове за рад, односно обављање делатности Покрајинског завода и
других организација у области спорта чији је оснивач аутономна покрајина;
5. утврђује преко којих се покрајинских спортских савеза задовољавају потребе и
интереси грађана на територији аутономне покрајине када је у једној спортској
грани регистровано више покрајинских гранских спортских савеза и утврђује које
спортске гране су од посебног значаја за аутономну покрајину;
6. уређује ближе услове за коришћење јавних спортских терена на територији аутономне покрајине;
7. врши инспекцијски надзор над спровођењем овог закона на територији аутономне покрајине, у складу са законом.
Послови из става 1. тач. 6) и 7) овог члана врше се као поверени.
У евиденцијама из става 1. тачка 2) овог члана могу се водити само одговарајући подаци
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о личности из члана 168. ст. 4–6. овог закона, с тим да се на вођење евиденција и коришћење
података из евиденција сходно примењују одредбе члана 168. ст. 15–19. овог закона.
Члан 136.
Одредбе овог закона и подзаконских аката донетих на основу овог закона које се односе на услове, критеријуме и начин одобрења програма, односно финансирање делатности којима се остварује општи интерес у области спорта, закључење уговора, подношење извештаја, контролу реализације и обавезу враћања добијених средстава, сходно
се примењују и на програме, односно делатности којима се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта у аутономној покрајини.
Аутономна покрајина преко својих органа уређује ближе услове, критеријуме и начин
и поступак доделе средстава из буџета аутономне покрајине, односно одобрење програма за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији аутономне покрајине и начин јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање, одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од
укупне суме средстава буџета аутономне покрајине предвиђених за финансирање програма из области спорта, с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе
и интереси грађана на територији аутономне покрајине морају односити, по правилу,
најмање 15% на активности повезане са спортом деце.
Предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у области
спорта са седиштем на територији аутономне покрајине из члана 134. став 1. тач. 2), 4),
5), 7), 8), 11), 12), 13) и 14) овог закона, подноси надлежни територијални спортски савез
аутономне покрајине, а предлог посебних програма из члана 134. став 1. тач. 1), 3), 9), 10),
12) и 15) овог закона – територијални спортски савез аутономне покрајине и друге организације у области спорта са седиштем на територији аутономне покрајине, у складу са
динамиком утврђеном у члану 117. став 1. овог закона.
Уговор о одобрењу програма, односно пројекта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у аутономној покрајини који је закључен супротно овом закону или без
постојања акта из става 2. овог члана ништав је.
Потребе и интереси грађана у области спорта
у јединицама локалне самоуправе
Члан 137.
Потребе и интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету јединица локалне самоуправе, у складу са законом, јесу:
1. подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне
самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој
близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;
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3. организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
4. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
5. учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима;
6. физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска
и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);
7. делатност организација у области спорта чији је оснивач јединица локалне самоуправе;
8. делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста;
11. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање,
намештање спортских резултата и др.);
12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у
систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;
13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање
спортских публикација;
14. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице
локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;
15. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној
својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске
активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта;
16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.
За задовољавање потреба и интереса грађана из става 1. овог члана јединице локалне
самоуправе обезбеђују у свом буџету одговарајућа средства, уз поштовање приоритета
утврђених овим законом.
Носилац програма којим се обезбеђује остваривање потреба и интереса грађана из
става 1. овог члана не може за финансирање истих активности да подноси програме и за
средства од другог нивоа власти у Републици Србији.
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Спортска организација која је носилац годишњег програма мора бити члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза преко кога се остварује
општи интерес у области спорта.
Јединица локалне самоуправе утврђује које су организације у области спорта из става
1. тачка 8) овог члана од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе, сходном применом критеријума прописаних чланом 120. став 3. овог закона и на основу категоризације организација у области спорта у јединици локалне самоуправе и Програма развоја
спорта у јединици локалне самоуправе.
Члан 138.
Одредбе овог закона и подзаконских аката донетих на основу овог закона које се односе на услове, критеријуме и начин одобрења програма и пројеката, односно финансирање делатности којима се остварује општи интерес у области спорта, закључење уговора, подношење извештаја, контролу реализације и обавезу враћања добијених средстава,
сходно се примењују и на програме, односно делатности којима се задовољавају потребе
грађана у области спорта у јединицама локалне самоуправе.
Јединица локалне самоуправе преко надлежних органа уређује ближе услове, критеријуме и начин и поступак доделе средстава из буџета јединице локалне самоуправе, односно одобрење програма за задовољавање потреба грађана у области спорта
на територији јединице локалне самоуправе и начин јавног објављивања података о
предложеним програмима за финансирање, одобреним програмима и реализацији
одобрених програма.
Градови у којима су образоване градске општине уређују и обезбеђују задовољавање
потреба и интереса грађана у области спорта у тим градским општинама сходном применом одредаба овог закона које се односе на потребе и интересе грађана у јединицама
локалне самоуправе.
Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од
укупне суме средстава буџета јединице локалне самоуправе предвиђених за финансирање програма из области спорта, с тим да се трошкови програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у јединици локалне самоуправе морају односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са спортом деце.
Предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у области
спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе из члана 137. став 1.
тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) овог закона, подноси надлежни територијални
спортски савез јединице локалне самоуправе, а предлог посебних програма из члана 137.
став 1. тач. 4), 9), 11) и 15) овог закона – територијални спортски савез јединице локалне
самоуправе и друге организације у области спорта са седиштем на територији јединице
локалне самоуправе, у складу са динамиком утврђеном у члану 117. став 1. овог закона.
Под територијалним спортским савезом из става 5. овог члана сматра се онај територијални спортски савез који је учлањен у Спортски савез Србије.
Потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) овог закона имају приоритет при
избору програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у јединици
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локалне самоуправе, односно други програми могу бити одобрени тек након што се задовоље потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) овог закона.
Одобравање годишњих и посебних програма из става 4. овог члана у гранама и областима из члана 120. став 2. тачка 2) овог закона врши се у складу са овим законом,
Стратегијом, националним категоризацијама и Програмом развоја спорта у јединици
локалне самоуправе, а код годишњих програма и у односу на категоризације организација у области спорта у јединици локалне самоуправе.
Уговор о одобрењу програма, односно пројекта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у јединици локалне самоуправе који је закључен супротно овом закону или
без постојања акта из става 2. овог члана ништав је.

IV КАТЕГОРИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА
Члан 139.
Националном категоризацијом спортова утврђују се критеријуми за рангирање и
одређује ранг спортских грана на основу остварених спортских резултата које су постигли
спортисти, спортске организације и националне спортске репрезентације на међународним спортским такмичењима, броја регистрованих спортских организација, спортиста и
спортских стручњака, националне и међународне традиције, националне и међународне
медијске заступљености и популарности, здравственог, социјалног и другог утицаја на
учеснике, финансијског значаја и финансијске самосталности, рекламне атрактивности,
приступачности појединих спортских грана и других значајних фактора.
Националном категоризацијом националних гранских спортских савеза утврђују се
критеријуми за рангирање и одређује ранг надлежних националних гранских спортских
савеза на основу ранга спортске гране, остварених спортских резултата које су постигли
спортисти, спортске организације и националне спортске репрезентације на међународним спортским такмичењима, броја регистрованих спортских организација, спортиста и
спортских стручњака, националне традиције и броја и врсте такмичења која се организују.
Националном категоризацијом спортиста утврђују се критеријуми и мерила за рангирање спортиста на основу резултата, узраста, пола и националне категоризације спортова, и уређује начин додељивања одређеног ранга – спортског статуса (статус врхунског
спортисте, статус перспективног спортисте, статус талентованог спортисте и др.). Национална категоризација спортиста садржи и категоризацију спортиста са инвалидитетом. Спортски статус може стећи лице које је држављанин Републике Србије.
Националном категоризацијом спортских стручњака утврђују се критеријуми и мерила за рангирање спортских стручњака на основу квалитета рада, остварених резултата, степена стручности и националне категоризације спортова и уређује начин додељивања одговарајућег ранга – спортског статуса.
Националном категоризацијом спортских објеката утврђују се критеријуми и мерила
за категорисање спортских објеката на основу врсте спортских активности, техничких
карактеристика спортског објекта и нивоа такмичења за који испуњава услове.
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Категоризацију из ст. 1−5. овог члана припремају стручне комисије које образује
министар.
Комисију за припрему националних категоризација спортова, спортиста и спортских стручњака чине представници Олимпијског комитета Србије, Спортског савеза
Србије, Републичког завода и Министарства, а комисију за припрему националне категоризације спортских објеката чине представници Министарства и Републичког завода.
Просторни и технички услови за рад комисија из става 6. овог члана обезбеђују се
преко Спортског савеза Србије и Републичког завода.
Националну категоризацију спортова, националних гранских спортских савеза, спортиста, спортских стручњака и спортских објеката и поступак рангирања, односно категорисања спортиста, спортских стручњака и спортских објеката прописује министар.
Члан 140.
Националне категоризације спортова, надлежних националних гранских спортских
савеза, спортиста и спортских стручњака утврђују се за период од две године, а национална категоризација спортских објеката за период од пет година.
На основу категоризације из става 1. овог члана једанпут годишње рангирање, односно категорисање врше:
1. Олимпијски комитет Србије – за олимпијске спортисте и спортске стручњаке;
2. Спортски савез Србије – за неолимпијске спортисте и спортске стручњаке;
3. Републички завод – за спортске објекте;
4. Параолимпијски комитет Србије – за параолимпијске спортисте и спортске
стручњаке.
На извршено рангирање, односно категорисање спортиста, спортских стручњака и
спортских објеката може се уложити жалба Министарству у року од 15 дана од дана достављања решења о извршеном рангирању, односно категорисању.
Против коначног решења Министарства којим је одлучено о жалби из става 3. овог
члана може се водити управни спор.
Послови из става 2. овог члана обављају се као поверени послови.
Рангирања из става 2. тач. 1), 2) и 4) овог члана врше се најкасније до краја јануара
текуће године за претходну годину.
Члан 141.
Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе могу да утврде категоризацију
организација у области спорта са своје територије, водећи рачуна о националним категоризацијама спортова и националних гранских спортских савеза и специфичним
потребама и интересима аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.
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V НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА
Члан 142.
Стратегију доноси Влада, на предлог Министарства, за период од десет година.
Стратегијом се утврђује:
1. стање у области спорта које постоји у тренутку доношења Стратегије;
2. основни принципи на којима се темељи развој спорта у Републици Србији;
3. краткорочни, периодични и дугорочни спортско-развојни циљеви у периоду за
који се доноси и носиоци реализације тих циљева;
4. садржина, обим и процењена вредност активности на реализовању постављених
спортско-развојних циљева;
5. обавезе и задаци носилаца јавне власти свих нивоа и носилаца спортских програма на реализацији постављених спортско-развојних циљева.
Средства за реализацију Стратегије обезбеђују се у буџету Републике Србије, као и у
буџету аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.
Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, у року од годину дана од усвајања Стратегије, утврђује програм развоја спорта на својој територији, у складу са
Стратегијом, и доставља га Министарству у року од 15 дана од дана усвајања.

VI ШКОЛСКИ И УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТ И
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Члан 143.
Школски спорт, у смислу овог закона, обухвата организоване наставне и ваннаставне
спортске активности у области школског физичког васпитања, укључујући и школска
спортска такмичења која се спроводе у оквиру школског система у складу са наставним
планом и програмом, утврђеним у складу са законом.
Универзитетски спорт, у смислу овог закона, обухвата спортске активности студената и студентска спортска такмичења.
Организовано ваннаставно бављење спортским активностима ученика и студената
спроводи се кроз школске, односно студентске спортске секције, које организују школе
и високошколске установе.
Изузетно од става 3. овог члана уколико школа, односно високошколска установа
нема услова за организовање самосталне спортске секције, организација спортске секције може се реализовати кроз сарадњу школе, односно високошколске установе са организацијом у области спорта.
За бављење деце, односно студената спортским активностима из ст. 3. и 4. овог члана
не може се наплаћивати новчана накнада.
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Организоване наставне и ваннаставне спортске активности из ст. 1. и 2. овог члана
имају приоритет у погледу коришћења школских спортских сала и терена у односу на
активности лица изван школе.
Школе, високошколске установе, наставници, ученици и студенти могу оснивати и
одговарајућа школска, односно студентска спортска удружења.
Ближе услове и правила за организовање школског и универзитетског спорта прописује министар надлежан за образовање, по прибављеном мишљењу Министарства.
Ученици и студенти не могу бити укључени у ваннаставне спортске активности и
спортска такмичења ако није претходно утврђена њихова здравствена способност за
бављење школским спортом.
Утврђивање здравствене способности ученика узраста од шест до 14 година живота
из става 9. овог члана врши изабрани лекар педијатар надлежне здравствене установе
током обавезног систематског прегледа у складу са законом, односно лекар специјалиста
спортске медицине или педијатрије надлежне здравствене установе када се утврђивање
здравствене способности врши изван систематског прегледа.
Утврђивање здравствене способности из става 9. овог члана врши се у складу са законом којим су уређени систематски прегледи школске деце и чланом 19. овог закона.
Трошкови утврђивања здравствене способности ученика из става 9. овог члана обухваћени су обавезним здравственим осигурањем, у складу са законом, када се утврђивање здравствене способности врши у здравственој установи.
Стручни надзор над обављањем стручног рада у школском и универзитетском спорту врши се у складу са законом.
У односу на организоване ваннаставне спортске активности ученика и студената кроз
школске, односно универзитетске спортске секције, удружења и екипе, организовано
физичко васпитање деце предшколског узраста кроз игру и спортске активности, као и
у односу на обављање стручног рада у спорту, предшколске установе, школе и високошколске установе имају статус организација у области спорта, у складу са овим законом.
Школе и високошколске установе које имају организоване школске, односно универзитетске спортске секције или спортске екипе могу оснивати, односно бити чланови надлежних спортских савеза за школски, односно универзитетски спорт.
Физичко васпитање деце предшколског узраста обухвата организоване моторне активности у различитим видовима и модалитетима, кроз игру, као и спорт с циљем подстицања био-психо-социјалног развоја деце.
Члан 144.
Врхунски спортисти имају право на посебне услове при упису на студије на високошколским установама и на посебне услове студирања (организовање испита и теоријске и
практичне наставе преко консултативног и менторског рада у терминима који су прилагођени потребама врхунских спортиста).
Високошколске установе обезбеђују и уређују услове из става 1. овог члана и услове
за бављење студената спортским активностима, у складу са законом и општим актима
високошколске установе.
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VII СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
Члан 145.
Спортски објекти су уређене и опремљене површине и објекти намењени обављању
спортских активности.
Спортски објекат, поред простора намењеног спортским активностима, може да има
и пратећи простор (санитарни, гардеробни, спремишни, гледалишни и др.) и уграђену
опрему (грађевинску и спортску).
Спортски објекти морају бити приступачни особама са инвалидитетом, деци и старијим особама.
Члан 146.
Према врсти простора у коме се обављају спортске активности објекти могу бити:
1. затворени спортски објекти;
2. отворени спортски терени.
Спортски објекат који у свом саставу има и затворене и отворене просторе у којима се
обављају спортске активности разврстава се према претежној површини врсте простора
(отвореног и затвореног дела простора).
Затворени спортски објекти јесу објекти који представљају физичку, функционалну
и техничко-технолошку целину са свим инсталацијама, постројењима и опремом намењени за обављање одређених спортских активности (хале, базени, балон сале и сл.).
Отворени спортски терени јесу посебно уређене површине намењене за обављање
одређених спортских активности (трим-стазе, скијалишта, планинарске стазе и пешачки
путеви, бициклистичке стазе, плаже и сл.).
Изузетно, за потребе обављања тренинга и реализације такмичења и јавни пут, река
и језеро сматрају се отвореним спортским теренима, у складу са овим законом.
Члан 147.
Спортски објекти од националног значаја јесу објекти који имају националну и репрезентативну улогу у развоју спорта и очувању спортских вредности.
Статус спортског објекта од националног значаја стиче се актом Владе, на предлог
Министарства, а по прибављеном мишљењу Олимпијског комитета Србије, Спортског
савеза Србије и Републичког завода.
Члан 148.
Спортским објектима од националног значаја утврђеним актом Владе не може се
мењати намена.
Спортском објекту из става 1. овог члана може се одузети статус објекта од националног значаја ако се не користи за обављање спортских активности и спортских делатности
и остваривање спортских циљева, не одржава у стању које омогућава одговарајући ниво
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обављања тих активности и делатности и не осигурава безбедно коришћење, у складу са
овим законом.
Влада ближе уређује услове, критеријуме и начин стицања, односно одузимања статуса спортског објекта од националног значаја.
Члан 149.
Јавни спортски објекти су спортски објекти јавне намене, у складу са законом.
Јавни спортски објекти могу се користити за обављање спортских активности под
условом да су уређени, обележени, опремљени и одржавани у стању које омогућава одговарајући ниво обављања спортских активности и осигурава безбедно коришћење.
Јавни спортски објекти морају бити доступни грађанима под једнаким условима.
Начин и услове коришћења од стране корисника јавних спортских објеката и услове
обављања спортских активности и делатности у јавним спортским објектима прописује
министар.
Испуњеност услова из ст. 2. и 4. овог члана утврђује спортски инспектор у поступку
инспекцијског надзора.
Јавни спортски објекти се пројектују и граде у складу са законом, водећи рачуна да могу
да се користе за више спортских грана, за различите нивое употребе од стране грађана, уз
максималну временску доступност и уз претходну сагласност министра дату на основу
прибављеног мишљења од Републичког завода, и сагласност надлежног покрајинског органа када је у питању јавни спортски објекат на територији аутономне покрајине.
Члан 150.
Део школе, односно високошколске установе намењен за остваривање наставног плана и програма физичког васпитања ученика, односно студената (школска спортска сала,
школски спортски терен и сл.) има положај спортског објекта, у смислу овог закона.
Школски спортски објекти могу се, у складу са овим законом, давати на коришћење
другим лицима само када су задовољене потребе наставних и ваннаставних спортских
школских активности, у складу са годишњим програмом рада школе и уз сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе.
Члан 151.
Објекти и уређене површине који су основни услов за обављање спортских активности на одређеном подручју (планинарски домови, хангари за такмичарске чамце и др.)
сматрају се спортским објектима, у смислу овог закона.
Члан 152.
Власник, односно корисник спортског објекта (у даљем тексту: власник) дужан је:
1. да га користи у складу са прописима и наменом објекта, укључујући и обезбеђење
употребне дозволе;
2. да га одржава у технички исправном стању и да обезбеди одговарајуће санитарно-хигијенске услове;
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3. да предузме мере које омогућавају предупређење, односно смањење ризика настанка штете за кориснике и трећа лица и којима се на повећане ризике утиче.
При изградњи, реконструкцији и одржавању спортских објеката мора се водити рачуна да они одговарају правилима надлежних међународних спортских савеза и спортским правилима надлежних националних гранских спортских савеза.
Члан 153.
Приликом израде просторних и урбанистичких планова, потребно је посебно водити
рачуна о намени простора за спорт и рекреацију деце, омладине, лица са посебним потребама и грађана.
Члан 154.
Промена намене спортског објекта врши се по поступку прописаном законом који
уређује област планирања и изградње.
Промена намене спортског објекта или његовог дела намењеног обављању спортских
активности, може се одобрити уколико су испуњени следећи услови:
1. да је на одговарајући начин у другом спортском објекту који ће бити изграђен
уместо постојећег објекта на територији исте јединице локалне самоуправе и који
је, по правилу, за једну категорију виши од постојећег објекта у потпуности обезбеђено адекватно обављање спортских активности за које је био изграђен спортски објекат коме се мења намена;
2. да више не постоји потреба за конкретним спортским објектом;
3. да је промена намене у јавном интересу у битно већој мери него што је одржавање
намене објекта.
Претходна сагласност о испуњености услова из става 2. овог члана прибавља се од
Министарства.
Одредбе ст. 1. и 2. овог члана односе се и на случајеве потпуног или делимичног рушења спортског објекта или затварања објекта за коришћење у спортске сврхе (осим ако
су у питању мере реконструкције или одржавања које не трају дуже од годину дана),
као и измене и могућности коришћења спортског објекта на начин да објекат може да
користи значајно мањи број лица него раније.
Допуштена је трајна или привремена промена намене дела пратећег простора спортског објекта, укључујући и земљиште које припада спортском објекту, под условом да
није у питању гардеробни, санитарни, гледалишни, паркинг и сличан простор, да промене не угрожавају извођење и праћење спортских активности и да не умањују функционалност објекта.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе решењем даје сагласност на промену
намене из става 5. овог члана.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе врши овлашћење из става 6. овог члана као поверени посао.
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На решење надлежног органа јединице локалне самоуправе из става 6. овог члана
може се изјавити жалба Министарству, у року од 15 дана од дана достављања решења.
Акти и уговори којима се врши промена намене спортског објекта, односно његовог
дела супротно одредбама овог члана, ништави су.
Члан 155.
У случају отуђења спортског објекта који је у приватној својини, право прече куповине има јединица локалне самоуправе на чијој територији се спортски објекат налази, а
супсидијарно аутономна покрајина и Република Србија.
На остваривање права прече куповине спортског објекта из става 1. овог члана примењују се одредбе закона којим је уређен промет непокретности.
На одговорност за штету која настане спортистима, гледаоцима, другим учесницима и
трећим лицима услед недостатака спортског објекта (мањкава изградња, рђава конструкција, лоше одржавање и сл.) примењују се општа правила о објективној одговорности.

VIII СПОРТСКЕ ПРИРЕДБЕ
Члан 156.
Спортске приредбе организују се у облику спортских манифестација (фестивали, сусрети, смотре, игре и сл.) и спортских такмичења.
Организовањем спортских приредаба могу се бавити спортске организације, савези
и друга лица под условима утврђеним законом и спортским правилима.
Члан 157.
Организатор спортске приредбе обавезан је да:
1. осигура несметано и безбедно одржавање спортске приредбе;
2. предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте, гледаоце и друге учеснике спортске приредбе и трећа лица (упозорења, истицање забрана, давање обавештења и упутстава и сл.), као и мере којима се на
повећане ризике утиче (безбедност спортског објекта, исправност и адекватност
инсталиране и друге опреме, обезбеђење хитне медицинске помоћи, одвијање манифестације у складу са пропозицијама и др.);
3. предузме потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама и мере за спречавање других негативних појава у
спорту, у складу са законом и спортским правилима;
4. предузме потребне мере за спречавање допинга на спортској приредби, у складу
са законом и спортским правилима;
5. предузме потребне мере заштите природе и животне средине, односно мере којима ће се предупредити, смањити и отклонити евентуални неповољни утицаји на
природне вредности и животну средину;
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6. пријави одржавање спортске приредбе у складу са прописима којима се уређује
јавно окупљање грађана.
Организатор спортске приредбе одговара за штету која настане спортистима, гледаоцима и другим учесницима спортске приредбе и трећим лицима због непоштовања
обавеза из става 1. овог члана, у складу са општим правилима о одговорности за проузроковану штету.
Надлежни национални грански спортски савез који је дао сагласност, односно дозволу или наложио да се одређена спортска приредба одржи иако нису били испуњени сви
прописани услови, солидарно је одговоран са организатором за штету коју на спортској
приредби претрпи неко од учесника спортске приредбе или треће лице услед пропуста
у организацији.
Спортска приредба која се на територији Републике Србије организује под руководством међународног спортског савеза организује се и спроводи у складу са овим законом
и спортским правилима тог савеза.
Надлежни национални грански спортски савез дужан је да покрене дисциплински
поступак и примени дисциплинске мере утврђене спортским правилима против својих
чланова (непосредних и посредних) који, као организатори, не предузму мере из става
1. овог члана.
Организатор спортске приредбе, односно службено лице надлежног националног
спортског савеза дужно је да, у складу са законом, не дозволи почетак спортске приредбе, односно да је прекине трајно или привремено или да наложи одржавање спортске
приредбе без присуства гледалаца, у потпуности или делимично, ако нису испуњени
услови из става 1. тач. 1), 2), 3) и 6) овог члана.
Дисциплинске мере из става 5. овог члана обавезно обухватају: новчане казне, одузимање бодова и враћање у нижи ранг такмичења.
У случају поновљеног кршења обавеза из става 1. овог члана у току исте такмичарске
сезоне обавезно се изриче дисциплинска мера одузимања бодова, а у случају континуираног и тешког кршења обавеза из става 1. овог члана у току исте такмичарске сезоне
обавезно се изриче дисциплинска мера враћања у нижи ранг такмичења.
Члан 158.
На националним лигашким спортским такмичењима и професионалним спортским
такмичењима у одређеној спортској сезони могу да учествују само спортске организације, односно спортске екипе спортских организација које су добиле дозволу за сезону.
Дозволу из става 1. овог члана може добити спортска организација која испуњава
прописане услове за бављење спортским активностима и спортским делатностима и посебне услове за издавање дозволе за сезону утврђене од стране надлежног националног
гранског спортског савеза.
Надлежни национални грански спортски савез утврђује најмање следеће групе критеријума, односно услова за давање дозволе, у складу са законом:
1. спортски;
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2.
3.
4.
5.

инфраструктурни;
персонални и административни, односно организациони;
правни;
финансијски.

Спортска организација – организатор такмичења из става 1. овог члана дужна је да
има запослено или ангажовано лице са одговарајућим спортским звањем које координира обављање послова који се односе на безбедност учесника спортских такмичења
чији је организатор, као и лице са одговарајућим спортским звањем у оквиру занимања
менаџер у спорту за оперативне, односно извршне послове.
Финансијски услови из става 3. тачка 5) овог члана обухватају и ревизију финансијских
извештаја спортске организације и услове који се односе на финансијски фер плеј.
Одредба става 4. овог члана сходно се примењује и на надлежни национални грански
спортски савез.
Надлежни национални грански спортски савез утврђује испуњеност услова из ст.
1–5. овог члана пре почетка такмичарске сезоне и издаје дозволу из става 1. овог члана.
Спортска сезона из става 1. овог члана траје једну такмичарску сезону, ако спортским
правилима надлежног међународног спортског савеза није друкчије одређено.
Члан 159.
Спортска приредба може да се организује ако организатор има обезбеђен одговарајући објекат, односно простор, опрему, стручне и друге раднике и ако испуњава друге
услове у складу са законом и спортским правилима.
Спортисти, спортске организације, спортске екипе, спортски тренери, спортске судије,
спортски делегати, односно друга стручна и службена лица могу да учествују на спортској
приредби ако испуњавају услове утврђене овим законом и спортским правилима, и током
учешћа морају поштовати обавезе утврђене законом и спортским правилима.
Спортске судије, спортски делегати и друга службена лица могу остварити право на
накнаду трошкова и накнаду за обављање својих дужности, у складу са правилима надлежног националног гранског спортског савеза, с тим да се накнада трошкова и накнада за обављање дужности мора исплатити искључиво безготовински.
Забрањено је организовање било које спортске приредбе која се темељи на тзв. слободној борби два или више лица, као и учешће у таквој приредби.
Члан 160.
Надлежни национални грански спортски савез води систем такмичења у спортској
грани за коју је основан.
У остваривању својих циљева везаних за вођење система спортских такмичења,
надлежни национални грански спортски савез може поверити вођење одређених такмичења, укључујући и издавање дозвола за сезону, удружењу или организацији коју су
основале спортске организације које учествују у такмичењу или сам надлежни национални грански савез.
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Измене система такмичења у надлежности националног гранског спортског савеза могу се примењивати најраније по истеку једне такмичарске сезоне од утврђивања тих измена.
Пропозиције такмичења у надлежности националног гранског спортског савеза из
члана 100. став 2. тачка 1) овог закона утврђују се најкасније 40 дана пре почетка такмичења и не могу се мењати у току такмичарске сезоне на коју се односе.
У гранама спорта у којима нема посебно напред утврђене такмичарске сезоне, надлежни национални грански спортски савез утврђује пропозиције такмичења из члана 100. став 2. тачка 1) овог закона најкасније 40 дана пре почетка сваког појединачног
спортског такмичења.
Члан 161.
Надлежни национални грански спортски савез доноси одлуку о утврђивању професионалних спортских лига, на основу елабората о оправданости таквог система
такмичења.
Једна спортска организација не може имати више од једне екипе у истом степену
спортског такмичења.
Члан 162.
Организација у области спорта може се кандидовати за организовање великог међународног спортског такмичења на територији Републике Србије под условом да пре подношења кандидатуре:
1. образује иницијативни одбор за припрему кандидатуре;
2. припреми пројекат, односно студију о организовању и финансирању такмичења,
која обавезно садржи материјално-техничке, финансијске, организационе и
стручно-кадровске елементе за организацију;
3. прибави мишљење Олимпијског комитета Србије, односно Параолимпијског комитета Србије, када су у питању олимпијски, односно параолимпијски спортови и
надлежног националног гранског спортског савеза у олимпијском спорту, односно
параолимпијском спорту;
4. прибави мишљење Спортског савеза Србије и надлежног националног гранског
спортског савеза у неолимпијском спорту;
5. прибави мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе на чијој територији се организује такмичење и територијалног спортског савеза јединице
локалне самоуправе;
6. прибави сагласност Владе за велика међународна спортска такмичења из члана
163. тач. 1), 2), 3), 4) и 6) овог закона, односно сагласност Министарства за друга
велика међународна спортска такмичења.
Министар прописује ближе услове из става 1. овог члана.
Давање сагласности из става 1. тачка 6) овог члана не ствара обавезу финансирања
одобреног спортског такмичења.
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Члан 163.
Велика међународна спортска такмичења, у смислу овог закона, јесу:
1. олимпијске и параолимпијске игре;
2. светска и европска првенства;
3. медитеранске игре;
4. универзијаде;
5. светски купови и финални турнири светске лиге;
6. зимски и летњи Олимпијски фестивал младих Европе;
7. балканска и друга регионална првенства;
8. финала и финални турнири европских клупских спортских такмичења, осим финала европских клупских такмичења која су резултат спортских успеха домаћих
спортских организација;
9. критеријумски и квалификациони међународни спортски турнири националних
спортских репрезентација.
Члан 164.
При одлучивању о сагласности на подношење кандидатуре за организовање великог
међународног спортског такмичења у Републици Србији посебно се узимају у обзир следећи критеријуми:
1. организовање такмичења мора имати позитиван утицај на развој и ширење гране
спорта у којој ће се такмичење одржати;
2. такмичење мора бити оправдано са становишта тржишта;
3. такмичење мора бити занимљиво за телевизијске и радио преносе, друге медије и
гледаоце;
4. такмичење треба да утиче на афирмацију вредности националног спорта;
5. такмичење треба да се организује у грани спорта која има организациону и такмичарску традицију у Републици Србији.
Члан 165.
Спортске организације, спортске екипе и спортисти могу учествовати на међународним спортским приредбама само уз претходну сагласност надлежног националног гранског спортског савеза.
Надлежни национални грански спортски савез може да одбије давање сагласности
из става 1. овог члана ако би учешће спортске организације, односно спортске екипе или
спортиста на међународним спортским приредбама, штетило интересу и угледу Републике Србије.
Спортске организације, односно спортске екипе могу учествовати у регионалним лигама само уз претходну сагласност надлежног националног гранског спортског савеза.
Застава и грб Републике Србије могу да се користе само на спортској опреми националних спортских репрезентација, спортских организација и спортиста надлежних националних спортских савеза, Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета
Србије и Спортског савеза Србије.
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Национална спортска репрезентација надлежног националног спортског савеза
приликом учешћа на међународном спортском такмичењу употребљава грб, заставу и
химну Републике Србије у складу са законом којим је уређена употреба заставе, грба и
химне Републике Србије.
Министар прописује јединствени визуелни идентитет националних спортских репрезентација на међународним спортским такмичењима.
Члан 166.
Животиња може да учествује у спортским такмичењима само ако су испуњени услови
у складу са законом којим се уређује ветеринарство, односно добробит животиња и спортским правилима надлежних националних и међународних гранских спортских савеза.
Национални савет за спречавање негативних појава
у спорту и Савет за спорт
Члан 167.
Ради усклађивања активности на спречавању насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама, допинга у спорту, намештања утакмица и других негативних појава у спорту, као и испуњавања међународних обавеза у овим областима,
Влада образује Национални савет за спречавање негативних појава у спорту (у даљем
тексту: Национални савет) и утврђује његов састав, задатке и друга питања од значаја за
његов рад.
Национални савет обавезно чине представници министарства надлежног за унутра
шње послове, министарства надлежног за правосуђе, министарства надлежног за образовање и Министарства.
Ради стручније реализације циљева и активности утврђених Стратегијом и унапређења
укупних активности Министарства, министар оснива Савет за спорт, састављен од угледних стручњака из области спорта, чије је ангажовање у том савету почасне природе.

IX ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 168.
Ради организованог и систематског праћења стања у спорту и дугорочног планирања
његовог развоја у Републици Србији воде се следеће националне евиденције:
1. категорисаних и других спортиста такмичара;
2. предузетника у спорту;
3. организација у области спорта;
4. спортских стручњака и стручњака у спорту;
5. програма и пројеката којима се остварује општи интерес у области спорта и задовољавају потребе и интереси грађана у аутономној покрајини и јединици локалне
самоуправе;
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6. спортских објеката;
7. великих међународних спортских приредаба у Републици Србији;
8. резултата спортиста и националних спортских репрезентација Републике Србије
на великим међународним спортским такмичењима и националним спортским
такмичењима;
9. физичких спортских повреда и начина њиховог лечења врхунских спортиста и
спортиста националних спортских репрезентација.
Националне евиденције из става 1. овог члана трајно се чувају.
Националне евиденције из става 1. овог члана воде се као национални спортски информационо-документациони систем применом електронских средстава за обраду и
складиштење података.
Национална евиденција предузетника садржи податке којима се идентификује предузетник (име и презиме, односно назив, седиште, јединствени матични број грађана,
матични статистички број, број жиро рачуна и код кога се води, ПИБ број, подаци за
контакт, стручно, односно академско звање и спортско звање), његов статус (професионални спортиста, предузетник који се бави обављањем спортске делатности, број уписа
у надлежни регистар предузетника, број дозволе за рад, број и датум решења о брисању
из надлежног регистра предузетника) и спортске активности и делатности које обавља
(назив и шифра делатности, подручје делатности, врста стручног рада у спорту, такмичења у којима учествује).
Национална евиденција категорисаних и других спортиста такмичара садржи
следеће податке о спортисти: име, презиме, пол, датум и место рођења, јединствени
матични број грађана, адреса, спортски узраст (кадет, јуниор, млађи сениор, сениор,
ветеран), ранг према националној категоризацији спортиста, члански статус у организацијама у области спорта, три најважнија постигнута спортска резултата, спортска
грана и спортска дисциплина, прва спортска организација за коју је спортиста реги
строван, стручна спрема, радни однос, ранг такмичења, национално спортско признање и друга спортска признања и награде, казне због повреде антидопинг правила,
регистарски број такмичарске књижице и спортски савез који ју је издао, број наступа
за националну спортску репрезентацију.
Национална евиденција спортских стручњака и стручњака у спорту садржи следеће
податке о спортском стручњаку, односно стручњака у спорту: име, презиме, пол, датум
и место рођења, јединствени матични број грађана, адреса, стручна спрема и организација у којој је стручна спрема стечена, завршено стручно оспособљавање за бављење
стручним радом у спорту, организација у области спорта у којој је ангажован и начин
ангажовања, послови на које је ангажован у организацији у области спорта, спортско
звање, дозвола за рад, знање страних језика, три најбоља постигнута спортска резултата
у бављењу стручним радом у спорту, спортске награде и признања, казне због повреде
антидопинг правила.
Национална евиденција физичких спортских повреда и начина њиховог лечења врхунских спортиста и спортиста националних спортских репрезентација садржи следеће
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податке: име и презиме спортисте, број под којим је уписан у националну евиденцију
категорисаних и других спортиста такмичара, врста спортске повреде, време и место настанка повреде, ознака повреде према медицинској документацији у складу са законом,
здравствена служба у којој је повреда лечена, коришћена медицинска средства за лечење,
време трајања лечења.
Организације и појединци у области спорта дужни су да поднесу пријаву за упис у
националне евиденције из става 1. овог члана најкасније до краја фебруара текуће године
за претходну годину.
Свака промена података који се воде у националној евиденцији мора се пријавити у
року од 30 дана од настанка промене.
Организације у области спорта воде основне евиденције о подацима који се уписују
у националне евиденције из става 1. овог члана и друге евиденције, у складу са законом.
Министар ближе уређује садржај, осим података о личности, и начин вођења евиденције из става 1. овог члана и начин и услове коришћења података из евиденција из става
1. овог члана.
О упису у националну евиденцију Републички завод доноси решење.
На решење из става 12. овог члана може се уложити жалба Министарству у року од 15
дана од дана достављања решења.
Против коначног решења Министарства из става 13. овог члана може се покренути
управни спор.
Републички завод је дужан да се стара о томе да подаци о личностима не буду достављени неовлашћеном лицу, као и да ускрате достављање тих података уколико организација,
односно орган коме се подаци достављају не гарантује одговарајућу заштиту података.
Корисник података из националних евиденција у области спорта из става 1. тач. 1)–8)
овог члана је Министарство, надлежни орган аутономне покрајине за област спорта, надлежни орган јединице локалне самоуправе за област спорта, Републички завод, Антидопинг агенција Републике Србије, надлежни спортски инспектор, стручни спортски
надзорник, надлежни национални спортски савез и акредитована научноистраживачка
установа, а корисник података из националне евиденције из става 1. тачка 9) овог члана
је Министарство, министарство надлежно за послове здравља и Републички завод.
Обрада података од стране Републичког завода у евиденцијама из става 1. овог члана о
повредама спортисте и начину њиховог лечења и другим нарочито осетљивим подацима
о личности, у складу са законом, условљена је пристанком лица чији се подаци обрађују.
Подаци из става 1. овог члана прикупљају се од организација у области спорта, предузетника у спорту, власника, односно корисника спортских објеката, самосталних професионалних спортиста, с тим да организације у области спорта подносе пријаву за упис
података у одговарајућу националну евиденцију како за себе тако и за спортисте, спортске стручњаке и стручњаке у спорту који у организацији обављају спортске активности
и делатности.
За потребе научноистраживачког рада и приликом израде спортско-политичких и статистичких анализа, лични подаци физичких лица учесника у систему спорта користе се и
објављују на начин којим се обезбеђује заштита њиховог идентитета, у складу са законом.
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Члан 169.
Надзор над применом овог закона и прописа донетих на основу овог закона и инспекцијски надзор врши Министарство, преко републичких спортских инспектора.
На територији аутономне покрајине, инспекцијски надзор над радом покрајинских
и територијалних спортских савеза врши надлежни орган аутономне покрајине, преко
покрајинских спортских инспектора, као поверени посао.
На територији јединице локалне самоуправе, инспекцијски надзор, осим за националне спортске савезе, територијалне спортске савезе, организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта и спортске организације које се такмиче у професионалним спортским лигама, врши надлежни орган јединице локалне самоуправе,
преко градског, односно општинског спортског инспектора, као поверени посао.
На територији града Београда, инспекцијски надзор, осим за националне спортске
савезе, организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта и спортске
организације које се такмиче у професионалним спортским лигама, врши надлежни орган града Београда, преко градског спортског инспектора, као поверени посао.
Надзор над наменским и законитим коришћењем буџетских средстава којима се у
складу са овим законом финансирају програми којима се задовољава општи интерес и
потребе и интереси грађана у Републици Србији, аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе врши надлежна буџетска инспекција у складу са законом.
Спортски инспектор може бити лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке или из области спорта и физичке културе на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,
које има најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и који испуњава друге услове у складу са законом.
Спортски инспектор не може да обавља привредне или друге делатности и послове за
себе или другог послодавца у области спорта, учествује у раду органа и радних тела организација које подлежу инспекцијском надзору у складу са овим законом, као ни да обавља
друге службе, послове и поступке који су у супротности са положајем и радом спортског
инспектора и штете његовој непристрасности и објективности у вршењу посла.
Правна и физичка лица која обављају спортске активности и спортске делатности
дужна су да омогуће спортском инспектору обављање инспекцијског надзора, да му на
његов захтев благовремено достављају потпуне и тачне податке, да му на његово тражење пруже усмено или писано изјашњење о чињеницама и доказима који су изнети,
односно утврђени у поступку инспекцијског надзора, као и да поступе по другом захтеву
спортског инспектора.
На садржину, границе овлашћења, права и обавезе при вршењу инспекцијског надзора од стране спортских инспектора примењују се одредбе овог закона и закона којим је
уређен инспекцијски надзор.
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Спортски инспектор спроводи поступак инспекцијског надзора и у поступку вршења
инспекцијског надзора има овлашћења и обавезе у складу са овим законом и законом
којим је уређен инспекцијски надзор.
Министарство је дужно да системски и континуирано планира и спроводи обуку и
друге облике стручног усавршавања спортских инспектора.
Члан 170.
Надзор над радом покрајинских спортских инспектора и спортских инспектора јединице локалне самоуправе, у обављању поверених послова инспекцијског надзора, утврђених овим законом, врши Министарство.
Када инспекцијски надзор врши покрајински спортски инспектор или спортски инспектор јединице локалне самоуправе, Министарство ради обезбеђења и контроле законитости у вршењу послова инспекцијског надзора има право и дужност да:
1. издаје инструкције за извршавање закона и других прописа и за вршење послова,
као и да надзире њихово извршавање;
2. остварује непосредан надзор над радом покрајинских спортских инспектора, односно спортских инспектора јединице локалне самоуправе;
3. врши непосредан инспекцијски надзор са свим овлашћењима ако покрајински
спортски инспектори или спортски инспектори јединице локалне самоуправе
одређене послове инспекцијског надзора за које су надлежни, упркос писаном
упозорењу, не врше;
4. предложи надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне
самоуправе утврђивање одговорности одређеног спортског инспектора који инспекцијске послове не обавља благовремено, стручно, законито и савесно;
5. организује заједничке акције спортске инспекције са покрајинским спортским инспекторима и спортским инспекторима јединице локалне самоуправе увек када то
потребе захтевају;
6. тражи достављање извештаја, података и обавештења о извршењу поверених
послова надзора;
7. остварује друга права и дужности у складу са законом.
Члан 171.
О инспекцијском надзору сваки спортски инспектор води евиденцију у складу са законом.
Члан 172.
Ако се код надзираног субјекта открије незаконитост која је кажњива према закону или другом пропису, спортски инспектор надлежном правосудном органу подноси
кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ или захтев за покретање прекршајног
поступка, односно издаје прекршајни налог, у складу са законом.
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Члан 173.
Решењем којим се налажу мере и одређује рок за њихово отклањање може се, у зависности од предмета надзора и природе утврђених незаконитости, неправилности или
недостатака у раду:
1. наложити извршење одређених мера и радњи у вези с обављањем спортских активности и спортских делатности;
2. наложити доношење, стављање ван снаге или одлагање извршења одговарајућег
појединачног акта и предузимање других одговарајућих мера и радњи потребних
ради отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду
организације у области спорта, у складу са овим законом;
3. привремено забранити обављање спортских активности и спортских делатности
и предузимање других радњи које су у супротности са законом или другим прописом, до отклањања недостатака;
4. привремено забранити обављање стручног рада у спорту лицу које не испуњава
прописане услове за обављање стручног рада у спорту или не поседује одговарајућу дозволу за рад, до испуњености услова;
5. предложити надлежном органу организације у области спорта покретање поступка због повреде радних дужности, дисциплинског поступка или другог поступка
ради отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду
организација и физичких лица у области спорта;
6. наложити надлежном националном спортском савезу доношење спортских правила које је обавезан да донесе у складу са овим законом;
7. наложити спортском савезу да у складу са овим законом прими у чланство организацију у области спорта која испуњава утврђене услове за чланство;
8. привремено забранити извршење појединачног акта организације у области спорта којим је очигледно повређено право члана те организације, односно запосленог
које има у складу са овим законом и спортским правилима, на захтев тог члана,
односно запосленог у организацији у области спорта уколико тај члан организације, односно запослени покрену спор пред надлежним судом или спортском арбитражом – до доношења правоснажне одлуке суда, односно спортске арбитраже;
9. наложити успостављање стања спортског објекта које одговара намени тог спортског објекта, о трошку власника, односно корисника спортског објекта, уколико је
намена спортског објекта промењена супротно члану 154. овог закона;
10. привремено забранити коришћење спортског објекта због неиспуњености услова
за његово коришћење – до испуњавања услова;
11. привремено забранити рад спортском удружењу ако статусну промену није извршило у складу са овим законом;
12. забранити организовање спортске приредбе уколико њено организовање није у
складу са законом или нису испуњени услови за њено организовање;
13. забранити учешће на спортској приредби лицу које не испуњава услове утврђене
законом или спортским правилима;
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14. привремено забранити извршење појединачног акта којим се одобрава програм
којим се задовољавају опште потребе у области спорта, односно потребе и интереси грађана у области спорта у аутономној покрајини, односно јединици локалне
самоуправе, уколико је програм одобрен супротно овом закону;
15. привремено забранити рад учесника у систему спорта док не омогући обављање
инспекцијског надзора;
16. поднети иницијативу Министарству за одузимање одобрења за обављање послова стручног оспособљавања у спорту због обављања тих послова супротно овом
закону;
17. привремено забрани обављање рада спортском удружењу, друштву или савезу
који у статуту и у спортским правилима не уреди питања утврђена овим законом;
18. наложити друге мере и радње на које је овлашћен законом.
Жалба на решење спортског инспектора из става 1. овог члана изјављује се Министарству у року од 15 дана од дана доставе решења.
Министарство о жалби одлучује у року од 15 дана од дана пријема жалбе.
Члан 174.
Министарство врши надзор над радом ималаца јавних овлашћења у вршењу овим
законом поверених послова државне управе, у складу са законом којим се уређује државна управа.

XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 175.
Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај спортска
организација или друго правно лице, ако:
1. прекрши забрану дискриминације спортиста, спортских стручњака, спортских
организација и других лица учесника у систему спорта (члан 4. став 3);
2. прекрши забрану злоупотребе, злостављања, дискриминације и насиља над децом
(члан 4. став 6);
3. закључи са спортистом такмичаром аматером уговор супротно одредби члана 10.
став 1. и члана 17. став 2. овог закона;
4. закључи са малолетним спортистом уговор супротно одредби члана 10. ст. 1. и 4.
и члана 17. ст. 3. и 4. овог закона;
5. закључи уговор са спортистом који нема потпуну пословну способност супротно
одредби члана 10. став 6. овог закона;
6. закључи са спортистом више од једног уговора за бављење спортисте спортским
активностима у спортској организацији (члан 10. став 9);
7. не закључи уговор са спортистом у писаној форми и не овери га у складу са законом (члан 12. став 1);
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8. не закључи уговор о раду са професионалним спортистом (члан 13. став 1);
9. закључи уговор са спортистом о давању новчаних и других накнада на име закључења уговора и других сличних примања супротно одредбама члана 13. ст. 4. и 5.
овог закона;
10. одобри међународни или национални трансфер, односно прелазак малолетног
спортисте у другу спортску организацију супротно одредбама члана 18. ст. 4–6.
овог закона;
11. дозволи учешће на такмичењу спортисти такмичару, односно спортском стручњаку коме није утврђена здравствена способност (члан 19. ст. 1. и 2);
12. обавља утврђивање здравствене способности спортиста или спортских стручњака супротно одредби члана 19. ст. 4. и 5. овог закона;
13. не закључи уговор о осигурању врхунских спортиста односно спортиста и врхунских спортских стручњака односно стручњака од последица несрећних случајева
за време обављања спортских активности (члан 21. ст. 1. и 3);
14. ангажује за обављање стручног рада лице које није спортски стручњак (члан 25.
став 2);
15. обавља стручно оспособљавање супротно утврђеном плану и програму и начину
стручног оспособљавања (члан 30. став 1);
16. закључи уговор са спортским стручњаком супротно одредбама члана 31. ст. 1–3.
овог закона;
17. ангажује страног држављанина за обављање стручног рада у спорту супротно одредби члана 31. став 8. овог закона;
18. изабере у органе или именује за заступника или ликвидатора неко лице супротно
забрани из члана 33. став 2. овог закона;
19. обавља спортске активности и делатности и ако не испуњава утврђене услове
(члан 35. став 1. и члан 110. став 5);
20. користи у називу реч „клуб” супротно одредбама члана 35. став 3. овог закона;
21. нема у свом називу реч или „спортски клуб” или „клуб” у складу са одредбом члана 35. став 6. овог закона;
22. наплаћује чланарину супротно одредбама члана 40. став 7. овог закона;
23. огранак у правном промету иступа супротно одредби члана 44. став 2. овог закона;
24. не сазове скупштину најмање једанпут годишње (члан 55. став 2. овог закона);
25. нема управу изабрану у складу са чланом 56. ст. 1. и 2. овог закона;
26. нема надзорни одбор изабран у складу са чланом 60. став 1. овог закона;
27. не користи целокупну остварену нето добит основаног правног лица за остваривање својих спортских циљева утврђених статутом (члан 71. став 1);
28. обавља привредне и друге делатности супротно условима утврђеним чланом 72.
став 1. овог закона;
29. користи имовину супротно одредбама члана 76. овог закона;
30. обавља спортске активности и делатности иако не испуњава услове из члана 92.
став 3. овог закона;
31. дели нето добит супротно одредби члана 92. став 4. овог закона;
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32. обавља послове посредовања приликом преласка спортисте из једне у другу спортску организацију супротно одредбама члана 94. овог закона;
33. обавља делатност пружања услуга стручног рада у спорту супротно одредби члана
95. став 1. овог закона;
34. не утврди спортска правила у одговарајућој грани спорта (члан 100. ст. 1. и 2);
35. достави програм који садржи нетачне податке о носиоцу и учесницима програма
(члан 118, члан 136. став 1. и члан 138. став 1);
36. не користи наменски средства добијена из буџета Републике Србије (члан 122. став 4);
37. одобри програм којим се задовољавају потребе и интереси грађана у аутономној
покрајини, односно јединици локалне самоуправе супротно одредбама члана 136.
ст. 1, 3. и 5. и члана 138. ст. 1, 3. и 4. овог закона;
38. не уреди ближе услове, критеријуме и начин и поступак доделе средстава из буџета аутономне покрајине и начин јавног објављивања података о предложеним
програмима за финансирање, одобреним програмима и реализацији одобрених
програма (члан 136. став 2);
39. не уреди ближе услове, критеријуме и начин и поступак доделе средстава из буџета јединице локалне самоуправе и начин јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање, одобреним програмима и реализацији одобрених програма (члан 138. став 2);
40. не обезбеди приоритет организованим ваннаставним спортским активностима у
погледу коришћења школских спортских сала и терена у односу на активности
лица изван школе (члан 143. став 6);
41. не уреди, не обележи, не опреми или не одржава јавни спортски терен у стању које
осигурава безбедно коришћење или не прекине коришћење терена или дела терена иако су наступиле околности које угрожавају безбедност на терену или користи
јавни спортски терен иако не испуњава прописане услове (члан 149. став 2);
42. користи и одржава спортски објекат супротно одредби члана 152. став 1. овог закона;
43. промени намену спортског објекта без одговарајуће сагласности супротно одредбама члана 154. ст. 1−4. овог закона;
44. промени намену дела пратећег простора спортског објекта супротно одредбама
члана 154. ст. 5. и 6. овог закона;
45. организује спортску приредбу супротно одредби члана 157. став 1. овог закона;
46. да сагласност или дозволу да се организује спортска приредба иако нису били испуњени сви прописани услови (члан 157. став 3);
47. не примени дисциплинске мере против својих чланова који не предузму прописане мере за организовање спортске приредбе (члан 157. став 5);
48. дозволи почетак спортске приредбе, односно не прекине је или не наложи одржавање спортске приредбе без присуства гледалаца супротно одредби члана 157.
став 6. овог закона;
49. учествује у спортском такмичењу иако није добило дозволу за сезону (члан 158.
став 1);
50. организује спортску приредбу иако не испуњава прописане услове (члан 159. став 1);
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51. учествује на спортској приредби иако не испуњавају прописане услове (члан 159.
став 2);
52. не поштује при учешћу на спортској приредби обавезе утврђене законом и спортским правилима (члан 159. став 2);
53. организује спортску приредбу која се темељи на тзв. слободној борби два или
више лица (члан 159. став 4);
54. примени измене система такмичења пре истека једне такмичарске сезоне од утврђивања тих измена (члан 160. став 3);
55. промени пропозиције такмичења у току такмичарске сезоне (члан 160. став 4);
56. промени пропозиције такмичења супротно одредби члана 160. став 5. овог закона;
57. се кандидује за организовање великог међународног спортског такмичења на територији Републике Србије иако не испуњава прописане услове (члан 162);
58. учествује на међународним спортским приредбама без сагласности надлежног националног гранског спортског савеза (члан 165);
59. ангажује за обављање стручног рада са децом лице које не испуњава услове из
члана 180. став 2. овог закона.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у организацији у области
спорта или другом правном лицу новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара.
За прекршај из става 1. тач. 1), 14), 32), 33), 35), 41), 42), 43), 44), 48), 49), 50), 52) и 59) овог
члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 100.000 до 500.000 динара.
Члан 176.
Новчаном казном у износу од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај организација у области спорта или друго правно лице, ако:
1. не обавести спортисту пре закључења уговора о утврђеним правима, обавезама и
одговорностима (члан 10. став 7);
2. не обавести без одлагања надлежни национални грански спортски савез о утврђивању ништавости, поништењу или раскиду уговора са спортистом (члан 12. став 3);
3. не достави надлежном министарству годишњи извештај о евалуацији здравственог стања прегледаних спортиста и спортских стручњака (члан 19. став 7);
4. не води евиденцију о утврђивању здравствене способности спортиста и спортских стручњака у складу са чланом 20. овог закона;
5. изложи спортисту спортским активностима које могу да угрозе или погоршају његово здравствено стање (члан 22);
6. изложи дете спортским активностима и физичким вежбањима која могу да угрозе или погоршају њихово здравствено стање или да негативно утичу на психосоцијални и моторички развој или образовање (члан 22. став 3);
7. ангажује за обављање стручног рада у спорту лице које нема дозволу за рад издату
од стране надлежног националног спортског савеза (члан 27. став 2);
8. не утврди план стручног образовања, оспособљавања и усавршавања спортских
стручњака (члан 28. став 2);
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9. се бави пословима стручног оспособљавања иако не испуњава прописане услове
(члан 29. ст. 1−3);
10. у правном саобраћају не користи назив и скраћени назив у облику у коме је уписан
у регистар (члан 44. став 1);
11. у пословној кореспонденцији и јавном иступању не наводи уз свој назив и своје
седиште (члан 47. став 2);
12. члановима не обезбеди права у складу са статутом (члан 49. став 3);
13. прими у чланство малолетно лице супротно одредбама члана 49. став 4. овог закона;
14. искључи из чланства неко лице супротно одредби члана 51. став 1. овог закона;
15. не омогући члану спортског удружења у спортској рекреацији да непосредно
управља спортским удружењем са једнаким правом гласа са другим члановима
(члан 52. став 3);
16. именује за арбитра лице супротно одредбама члана 54. ст. 3. и 4. овог закона;
17. не сазове и не одржи скупштину у складу са одредбама члана 55. став 5. овог закона;
18. не прими у чланство организацију која испуњава услове одређене статутом савеза
за пријем у чланство (члан 97. став 3);
19. нема запосленог или ангажованог спортског стручњака или стручњака у спорту са
положеним стручним спортским испитом (члан 99. став 6);
20. не донесе програм, односно оквирни програм развоја и не достави га Министарству у року од 15 дана од дана доношења (члан 100. став 6, члан 102. став 6, члан
103. став 12. и члан 106. став 3);
21. не чува евиденцију о реализованим програмима, односно пројектима у складу са
чланом 130. став 7. овог закона;
22. не сазове скупштину ради разматрања одговорности лица која су реализовала
програм и лица која су учествовала у доношењу одлука које су довеле до непостизања планираних ефеката програма (члан 133. став 4);
23. не донесе општи акт којим се уређују посебни услови за врхунске спортисте при
упису на студије на високошколским установама и током студирања (члан 144.
став 1);
24. не донесе општи акт којим се уређују услови за бављење студената спортским активностима (члан 144. став 2);
25. не обезбеди да је спортски објекат приступачан лицима са посебним потребама
(члан 145. став 3);
26. утврди испуњеност услова за издавање дозволе за сезону иако нису испуњени услови прописани чланом 158. ст. 2−4. овог закона;
27. не утврди критеријуме, односно услове за давање дозволе за сезону у складу са
чланом 158. став 3. овог закона;
28. не утврди испуњеност услова за издавање дозволе за учешће на спортском такмичењу пре почетка такмичарске сезоне (члан 158. став 7);
29. користи заставу и грб Републике Србије на спортској опреми супротно одредби
члана 165. став 4. овог закона;
30. допусти учешће у такмичењу животињи супротно одредби члана 166;
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31. не поднесе пријаву за упис у националну евиденцију или достави нетачне податке
(члан 168. ст. 4. и 5);
32. обавља послове стручног оспособљавања у области спорта без подношења захтева
за добијање дозволе за обављање стручног оспособљавања супротно одредбама
члана 181. став 5. овог закона.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у спортској организацији или другом правном лицу новчаном казном од 30.000 до 150.000 динара.
За прекршај из става 1. тач. 7), 8) и 31) овог члана казниће се предузетник новчаном
казном у износу од 50.000 до 250.000 динара.
Члан 177.
Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се за прекршај организација у
области спорта и друго правно лице, ако:
1. не води евиденцију трансфера, односно прелазака малолетних спортиста или не
обавести Министарство у року од 15 дана од сваког обављеног трансфера, односно регистрованог преласка малолетног спортисте (члан 18. став 8);
2. не омогући спортисти учешће у националној спортској репрезентацији (члан 24);
3. не поднесе Министарству извештај о извршеном стручном оспособљавању у претходној години и план активности за текућу годину на организовању стручног оспособљавања или не пријави почетак обављања стручног оспособљавања (члан 30. став 2);
4. не води евиденције из члана 30. став 4. овог закона;
5. не омогући обављање стручног надзора (члан 32. став 3);
6. не води књигу чланова (члан 49. став 5);
7. не обавести Министарство о издавању дозволе у прописаном року (члан 94. став 5);
8. не достави спортска правила Министарству (члан 100. став 3);
9. не објави спортска правила и статут на званичној интернет презентацији савеза
(члан 100. став 4);
10. не достави Министарству извештај о остваривању програма, односно пројекта или
делова програма, односно пројекта и коришћења средстава буџета (члан 130. став 1);
11. не учини извештај о раду и о обиму и начину стицања и коришћења средстава
доступним јавности и тај извештај не достави Министарству (члан 130. став 5);
12. не омогући спортском инспектору обављање инспекцијског надзора или не поступи по његовом захтеву супротно члану 169. став 8;
13. не поступи по налогу спортског инспектора датом у вршењу инспекцијског надзора (члан 173. став 1);
14. не усклади своју организацију, рад и опште акте у року утврђеном чланом 181.
став 1. овог закона.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у организацији у области спорта или другом правном лицу новчаном казном од 10.000 динара.
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Члан 178.
Новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице, ако:
1. прекрши забрану дискриминације спортиста, спортских стручњака, спортских
организација и других лица учесника у систему спорта (члан 4. став 3);
2. прекрши забрану злоупотребе, злостављања, дискриминације и насиља над децом
(члан 4. став 6);
3. учествује у такмичењу иако му није утврђена здравствена способност (члан 19. став 1);
4. изложи спортисту активностима које могу да угрозе његово здравље (члан 22. став 1);
5. обавља стручни рад иако не испуњава прописане услове (члан 25. ст. 2. и 3);
6. обавља стручни рад са децом иако не испуњава прописане услове (члан 27. став 4);
7. не планира и не евидентира стручни рад (члан 28. став 1);
8. не омогући обављање стручног надзора (члан 32. став 3);
9. као заступник не саопшти тражене информације у складу са чланом 58. став 2.
овог закона;
10. изврши повреду дужности из члана 59. овог закона;
11. обавља послове посредовања супротно члану 94. овог закона;
12. обавља делатност пружања услуга стручног рада у спорту супротно члану 95. став
1. овог закона;
13. обавља спортске активности и делатности на јавном спортском терену супротно
одредби члана 149. став 2. овог закона;
14. користи спортски објекат супротно одредби члана 152. став 1. овог закона;
15. промени намену спортског објекта без одговарајуће сагласности, супротно одредбама члана 154. ст. 1−3. овог закона;
16. промени намену дела пратећег простора спортског објекта супротно одредбама
члана 154. ст. 5. и 6. овог закона;
17. не предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте, гледаоце и друге учеснике и трећа лица на спортској приредби, као и мере
којима се на повећане ризике утиче (члан 157. став 1. тачка 2);
18. организује спортску приредбу иако не испуњава прописане услове (члан 159. став 1);
19. учествује на спортској приредби иако не испуњава прописане услове (члан 159. став 2);
20. не поштује при учешћу на спортској приредби обавезе утврђене законом и спортским правилима (члан 159. став 2);
21. учествује у спортској приредби која се темељи на тзв. слободној борби два или
више лица (члан 159. став 4);
22. учествује на међународним спортским приредбама без претходне сагласности надлежног националног гранског спортског савеза (члан 165);
23. не омогући спортском инспектору обављање инспекцијског надзора или не поступи по његовом захтеву супротно одредбама члана 169. став 8. овог закона;
24. не поступи по налогу спортског инспектора датог у вршењу инспекцијског надзора (члан 173. став 1).

248

Прилози

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 179.
Приватизација имовине и капитала у друштвеној, односно јавној својини у организацијама у области спорта уредиће се посебним законом.
До доношења закона из става 1. овог члана организације у области спорта користе
имовину и капитал у друштвеној, односно јавној својини у складу са законом.
Организације у области спорта са друштвеном, односно јавном имовином и капиталом не могу вршити статусне промене, промене правног облика, осим промене правног
облика у складу са чланом 71. став 3. овог закона, и промене власничке структуре капитала путем конверзије потраживања у трајни улог до доношења закона из става 1. овог
члана.
Организације у области спорта из става 3. овог члана могу да располажу непокретно
стима у друштвеној, односно јавној својини на којој имају право коришћења, односно доносе одлуке о смањењу или повећању капитала, реорганизацији или реструктурирању,
инвестиционом улагању, продаји дела имовине, залагању ствари или успостављању хипотеке, дугорочном закупу, располагању потраживања, узимању или одобравању кредита или издавању гаранција, у знатном обиму или ван тока редовног обављања спортских
активности и делатности, само уз претходну сагласност Владе, на предлог Министарства, до доношења закона из става 1. овог члана.
Акт и уговор организације у области спорта који је донет, односно закључен супротно
одредбама ст. 3. и 4. овог члана, ништав је.
У професионалној спортској лиги из члана 3. став 1. тачка 26) могу да учествују и
спортска удружења најдуже две такмичарске сезоне након ступања на снагу закона из
става 1. овог члана.
Спортским објектима у друштвеној и јавној својини за које на дан ступања на снагу
овог закона не постоји одговарајућа урбанистичка и друга документација потребна за
издавање грађевинске дозволе не може се до утврђивања те документације, односно до
доношења коначног акта о одбијању захтева за легализацију мењати намена у складу са
овим законом.
Члан 180.
Постојеће организације у области спорта настављају са радом, у складу са овим законом.
Спортски стручњаци који обављају стручно-васпитни рад са децом, а који не испуњавају прописане услове у погледу степена и врсте образовања, односно стручне оспособљености, могу и даље да обављају тај рад ако су до ступања на снагу овог закона
најмање 25 година обављали васпитно-образовни рад, од чега најмање 15 година у раду
са децом, на основу потврде надлежног националног гранског спортског савеза.
Спортисти и тренери који су стекли право на национално признање до дана ступања
на снагу овог закона, настављају да остварују то право у складу са прописом по коме су
га стекли.
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Спортски стручњаци који на дан ступања на снагу овог закона не испуњавају услове
из члана 27. став 3. овог закона могу да обављају стручно-васпитни рад са децом најкасније у року од две године од дана ступања на снагу подзаконског акта којим се уређује
номенклатура спортских звања и занимања и стручно оспособљавање у спорту, осим у
случају из става 2. овог члана.
Национални спортски савези могу користити постојећу, односно обезбеђену спортску опрему најкасније у року од годину дана од дана ступања на снагу подзаконског акта
којим се утврђује јединствени визуелни идентитет националних спортских репрезентација на међународним спортским такмичењима.
Чланови управе спортске организације, укључујући и заступника, који не испуњавају услове из члана 33. став 2. тачка 2) овог закона могу обављати своју функцију најкасније до 1. марта 2017. године.
Постојећи уговори закључени између спортских организација и спортиста и спортских стручњака у складу са Законом о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11
– др. закон) остају на снази до истека рока на који су закључени.
Надлежни национални грански спортски савез, територијални спортски савези, професионални спортски клубови и спортске организације које се такмиче у националним
спортским лигама који су чланови надлежног националног гранског спортског савеза
запошљавају или ангажују спортског стручњака или стручњака у спорту са положеним
спортским стручним испитом у року од годину дана од дана доношења подзаконског
акта из члана 99. став 8. овог закона.
Члан 181.
Постојеће организације у области спорта дужне су да ускладе своју организацију, рад
и опште акте са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу
овог закона.
Поступак уписа у Регистар започет до дана ступања на снагу овог закона окончаће се
по одредбама прописа по којима је започет.
Постојеће организације у области спорта које треба да ускладе своју организацију,
рад и опште акте са одредбама овог закона, дужне су да ускладе своје опште акте, и Агенцији поднесу пријаву и документацију за упис промене података и докумената, у року из
става 1. овог члана, без плаћања накнаде.
Постојеће организације у области спорта које поднесу Агенцији пријаву и документацију за упис промене података и докумената по протеку рока из става 1. овог члана, платиће накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге
које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 119/13 и 138/14).
Високошколске установе и организације у области спорта из члана 29. ст. 1–3. овог
закона које обављају послове стручног оспособљавања за одређена спортска звања и које
се добиле решење о испуњености услова за обављање послова стручног оспособљавања у
области спорта до дана ступања на снагу овог закона дужне су да поднесу Министарству
захтев за добијање одобрења за обављање стручног оспособљавања у року од годину
дана од дана ступања на снагу акта из члана 30. став 1. овог закона, а до тада настављају

250

Прилози
да обављају стручно оспособљавање за стицање оних спортских звања за која су испуњени услови утврђени овим законом и пратећим подзаконским актима.
Члан 182.
Подзаконски акти предвиђени овим законом донеће се у року од две године од дана
ступања на снагу овог закона.
Изузетно од става 1. овог члана, подзаконски акти из члана 65. став 7. и члана 120.
став 2. овог закона, као и акта из члана 136. став 2. и члана 138. став 2. овог закона донеће
се у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Национална стратегија развоја спорта донеће се у складу са овим законом најкасније
до краја 2018. године.
Члан 183.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о спорту („Службени
гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 − др. закон).
До доношења аката на основу овог закона, примењиваће се акти донети на основу
закона из става 1. овог члана, осим ако су у супротности с овим законом.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да се примењује одредба члана 61. став
1. тачка 17) Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05
– исправка, 57/11, 110/12 – УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14 – УС) у делу утврђивања здравствене способности малолетних спортиста из члана 19. став 6. овог закона.
Члан 184.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
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Прилог 2
На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) и
члана __________ Статута општине/града ___________,
Градско/општинско веће општине/града _________ на седници одржаној дана
___________,
доноси

ПРАВИЛНИК
о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини/граду
____________________________
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма, односно пројекта којима се задовољавају потребе и интереси грађана
у области спорта и доделе средстава, изглед и садржина предлога програма, односно
пројекта и документације која се уз предлог подноси, садржина и изглед извештаја о
реализацији програма, начин и поступак контроле реализације одобрених програма,
односно пројекта и начин јавног објављивања података о предложеним програмима, односно пројектима за финансирање.
Одредбе Закона о спорту (у даљем тексту: Закона) и Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени
гласник РС”, број 64/16) које се односе на услове, критеријуме и начин одобрења програма и пројеката, односно финансирање делатности којима се остварује општи интерес у
области спорта, закључење уговора, подношење извештаја, контролу реализације и обавезу враћања добијених средстава, сходно се примењују и на програме, односно делатности којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини/
граду __________.
Члан 2.
Потребе и интереси грађана из члана 137. став 1. Закона остварују се кроз финансирање
или суфинансирање програма и пројеката (у даљем тексту: програм) из средстава буџета
општине/града __________, у складу са законом, и то:
1. за тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) на годишњем нивоу (у даљем тексту:
годишњи програм);
2. за тач. 4), 9), 11) и 15) по јавном позиву (у даљем тексту: посебни програм).
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Потребе и интереси грађана из члана 137. став 1. тачка 7) Закона (делатност и програми организација у области спорта чији је оснивач општина/град ______) остварују се у
складу са законoм.
Организације у области спорта са седиштем на територији општине/града _____ које
су од посебног значаја за општину/град из члана 137. став 1. тачка 8) Закона у предлогу
свог годишњег програма наводе и активности којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта за које се, сагласно Закону, подносе посебни програми и не
могу да конкуришу по јавном позиву.
Општинско/градско веће може да утврди у јавном позиву за достављање предлога
посебних програма пројектне, односно програмске задатке за подношење програма.
Општинско/градско веће утврђује које су организације у области спорта из члана 137.
става 1. тачка 8) Закона од посебног значаја за општину/град ______ сходном применом
критеријума прописаних чланом 120. став 3. Закона и на основу категоризације организација у области спорта у општини/граду и Програма развоја спорта у општини/граду
____________.
За задовољавање потреба и интереса грађана из става 1. овог члана општина/град
________ обезбеђује у свом буџету одговарајућа средства, уз поштовање приоритета
утврђених Законом.

II КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 3.
Програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта (у
даљем тексту: програми) могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу:
1. предлагача програма;
2. носиоца програма;
3. садржине и квалитета програма;
4. финансирања програма.

1. Предлагач програма
Члан 4.
Предлоге годишњих и посебних програма, у складу са Законом, подносе следеће организације:
1. надлежни територијални спортски савез општине/града _____ – предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у области спорта са седиштем
на територији општине/града ______ из члана 137. став 1. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10),
12), 13), 14) и 16) Закона, ако овим правилником није другачије утврђено;
2. организације у области спорта са седиштем на територији општине/града
________ – предлог свог посебног програма из члана 137. став 1. тач. 4), 9), 11) и
15) Закона, ако овим правилником није другачије утврђено.

253

Приручник за финансирање програма у области спорта у ЈЛС
Предлози годишњих и посебних програма из става 1. овог члана могу садржати активности организација у области спорта које су чланови носиоца програма. Организације у области спорта могу своје активности реализовати и као део програма Спортског
савеза _______, спортског друштва или општинског/градског гранског спортског савеза, односно спортског савеза за област спорта, осим програма учешћа у спортским
такмичењима.
Спортски савез _____ предлоге годишњих програма из става 1. тачка 1) овог члана
организација у области спорта са седиштем на територији општине/града ______ подноси у име тих организација.
Предлог годишњег програма изградње, опремања и одржавања спортског објекта на
подручју општине/града _____ из члана 137. став 1. тачка 2) Закона, укључујући и школски
спортски објекат, може се поднети само од стране власника, односно корисника земљишта
или спортског објекта уз сагласност власника земљишта, односно спортског објекта.
Предлог годишњег програма стипендирања за спортско усавршавање категорисаних
спортиста, посебно перспективних спортиста из члана 137. став 1. тачка 10) Закона може
се поднети само од стране организације у области спорта чији је спортиста члан.
Предлози годишњих и посебних програма састоје се из једне или више програмских
целина, а подносе се одвојено за сваку од области из члана 137. став 1. Закона.
Предлог годишњег програма Спортског савеза ______ садржи као посебну програмску целину активности потребне за остваривање надлежности утврђених Законом
и овим правилником.
Предлагач програма којим се обезбеђује задовољавање потреба и интереса грађана у
области спорта не може предлогом програма да обухвати активности које се већ финансирају средствима буџета аутономне покрајине или Републике Србије.
Под надлежним територијалним спортским савезом општине/града _____ сматра
се, у складу са чланом 138. став 6. Закона, онај спортски савез са седиштем на територији
општине/града који је учлањен у Спортски савез Србије.
Спортски савез Србије привремено остварује надлежности територијалног спортског
савеза општине/града ______ ако на територији општине/града није образован територијални спортски савез или он не функционише у складу са Законом, у складу са решењем Министарства омладине и спорта из члана 102. став 5. Закона.
Уколико на територији општине/града _____ не постоји регистрован територијални
спортски савез а није донето решење Министарства омладине и спорта из члана 102.
став 5. Закона, предлоге својих годишњих програма подносе непосредно организације у
области спорта носиоци програма.
У односу на програме везане за организоване ваннаставне спортске активности ученика кроз школске спортске секције, школска спортска удружења и екипе, организовано
физичко васпитање деце предшколског узраста кроз игру и спортске активности, као и у
односу на обављање стручног рада у спорту, предшколске установе и школе имају статус
организација у области спорта, у складу са Законом.
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2. Носилац програма
Члан 5.
Носилац програма мора:
1. да буде регистрован у складу са Законом;
2. да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
3. да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;
4. да има седиште на територији општине/града _________, ако Законом или овим
правилником није другачије утврђено;
5. да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
6. да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
7. да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских
активности и делатности;
8. да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма
ранијих година;
9. да располаже капацитетима за реализацију програма;
10. да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.
Носилац програма не може да:
1. буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања
делатности;
2. има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске
дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
3. буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или
привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем
имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.
Носилац програма из члана 137. став 3. Закона који се састоји у организовању великог
међународног спортског такмичења из члана 163. Закона може да буде организација у области
спорта која има сагласност прибављену, у складу са Законом, за организовање тог такмичења,
односно организација у области спорта која је наменски и привремено основана за техничку
организацију међународног спортског такмичења организација у области спорта која има
сагласност за организовање великог међународног спортског такмичења.
Члан 6.
Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је:
1. био у конфликту интереса;
2. намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима
за подношење програма или ако је пропустио да да све потребне информације;
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3. покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Стручну комисију из
члана 22. став 1. овог правилника или на надлежне органе општине/града ________
током евалуационог периода или неког претходног поступка доделе средстава.
Носилац програма не може добијати средства из буџета општине/града _____ за реализацију својих програма две године од дана када је утврђено да је у потпуности ненаменски употребио одобрена средства за реализацију програма или својим пропустом
није постигао у битном делу планиране ефекте програма.
Носиоцу програма не могу бити одобрена средстава за реализацију новог програма
пре него што поднесе извештај о остваривању и реализацији одобреног програма у складу са чланом 34. став 8. овог правилника.
Члан 7.
Организације у области спорта могу да подносе предлоге програма самостално или
удружене са другим организацијама.
Организације које учествују у реализацији програма као партнери, и њихови трошкови прихватају се ако испуњавају исте услове који се примењују за носиоца програма.
Изјава о партнерству даје се на Обрасцу 11, који је одштампан уз овај правилник и
чини његов саставни део.
У случају партнерских програма, само једна организација биће одговорна за управљање
одобреним финансијским средствима свих партнерских организација на програму, тако
да мора имати унутрашњу организацију која ће омогућити такво финансијско пословање.

3. Садржина и квалитет програма
Члан 8.
Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме:
1. да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених Законом;
2. да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици
Србији и Програмом развоја спорта у општини/граду _______;
3. да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног
спортског савеза;
4. да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;
5. да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву,
код посебних програма;
6. да се реализује на територији општине/града _______, односно у Републици Србији,
осим програма припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима;
7. да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија;
8. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине/града
_______;
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9. да ће се реализовати у текућој години;
10. да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
11. да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма.
Под граном, односно облашћу спорта, у смислу овог правилника, сматра се грана
спорта утврђена актом министра надлежног за спорт из члана 120. став 2. тачка 2) Закона.
Под надлежним националним спортским савезом, у смислу овог правилника, сматра
се национални спортски савез утврђен актом министра надлежног за спорт из члана 120.
став 2. тачка 1) Закона.
При одобравању програма изградње, опремања и одржавања спортских објеката
приоритет имају програми који се односе на спортске објекте са већом категоријом у
складу са Националном категоризацијом спортских објеката, спортски објекти којима се
обезбеђује унапређење школског спорта и спортски објекти којима се повећава бављење
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом.
Члан 9.
Садржина и квалитет програма морају бити такви да обезбеде успех програма, узимајући у обзир факторе које носилац програма може контролисати и факторе (ситуације, догађаји, услови, одлуке) који су неопходни за успех програма али су у приличној
мери или у потпуности изван контроле носиоца програма.
Спортисти, спортски стручњаци и друга лица ангажована на реализацији програма
морају испуњавати услове за обављање спортских активности и спортских делатности
утврђене Законом, а њихово ангажовање се мора вршити у складу са Законом.
При планирању, изради и управљању програмским циклусом носилац програма
треба да примењује усвојене међународне стандарде за управљање програмима, а ако је
буџет програма већи од 5 милиона динара обавезно је коришћење и Матрице логичког
оквира и SWOT анализе.

4. Финансирање програма
Члан 10.
Програми се финансирају, у целини или делимично и у висини и под условима који
обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета јединице локалне самоуправе
постигну намеравани резултати.
Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма.
Потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона имају приоритет при избору програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у општини/граду
_____, односно други програми могу бити одобрени тек након што се задовоље потребе
грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона.
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Члан 11.
Финансијски план (буџет) програма предвиђен предлогом програма треба да буде:
1. остварив и објективан – да су планирани реални износи по свим изворима средстава и врстама трошкова;
2. обухватан – да садржи све трошкове програма из свих извора финансирања;
3. структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног
обрасца за израду програма;
4. уравнотежен – у односу на планиране трошкове;
5. тачан и реалан – по свим врстама трошкова.
Члан 12.
Финансијски план за реализацију програма састоји се из непосредних трошкова реализације програма у вези са зарадама и хонорарима лица ангажованих на непосредној
реализацији програма, материјалних трошкова и административних трошкова реализације програма (оправдани директни трошкови) и додатних оправданих трошкова носиоца програма (оправдани индиректни трошкови) који не могу бити већи од 15% од
оправданих директних трошкова.
Оправдани директни трошкови морају бити неопходни за реализацију програма, стварни, детаљни и лако проверљиви.
Оправдани индиректни трошкови су прихватљиви ако не обухватају трошкове који су
финансијским планом програма намењени непосредној реализацији неког дела програма.
Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носилац програма добио из буџета
општине/града ______ за свој рад одговарајућа средства по другом основу.
Трошкови из става 1. овог члана признају се:
1. за зараду запослених лица на реализацији програма – до висине две просечне
бруто зараде у Републици Србији за претходну годину, према подацима органа
надлежног за послове статистике, обрачунато на месечном нивоу;
2. за хонораре лица која учествују у реализацији одређене програмске целине програма – до висине две просечне бруто зараде у Републици Србији за претходну
годину, према подацима органа надлежног за послове статистике, обрачунато на
месечном нивоу за једну програмску целину;
3. за трошкове путовања у земљи (смештаја, исхране, превоза, дневнице и остали
трошкови у вези с путовањем) и иностранству (смештаја, исхране, превоза,
дневнице, прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа и
остали трошкови у вези с путовањем) ради обављања програмских активности
лица која учествују у реализацији програма – до висине трошкова признатих у
складу са прописима који важе за државне службенике и намештенике и под условом да су уговорени у складу са законом, с тим да се, изузетно, могу признати и
трошкови услуге обезбеђења исхране спортиста ван уговорених услуга под условом
да се исхрана на припремама или такмичењима услед објективних околности не
може реализовати у целости или делимично у оквиру уговорених услуга (бонови
на регатним стазама, стрелиштима и сл.);
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4. за трошкове куповине опреме и плаћања других услуга – под условом да су неопходни за реализацију програма и да су у складу са тржишним ценама, односно да
су уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.
Лица која су запослена код носиоца програма и ангажована као учесници у програму
не могу поред зараде добијати и хонорар за учешће у програму.
Код годишњих програма из члана 137. став 1. тачка 5) Закона трошкови из става 1.
овог члана за зараде и хонораре лица ангажованих на непосредној реализацији програма признају се за следећа лица:
1. у спортским гранама у којима се спортисти такмиче индивидуално – по један
главни тренер, лични тренер спортисте, кондициони тренер, лекар и физиотерапеут и једно лице које се бави административно-техничким пословима за потребе
спортиста;
2. у спортским гранама у којима се спортисти такмиче колективно – по један главни
тренер, помоћни тренер, кондициони тренер, лекар и физиотерапеут и два лица
која се баве административно-техничким пословима за потребе тима.
Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од
укупне суме средстава буџета општине/града _______ предвиђених за финансирање
програма из области спорта, с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини/граду _____ морају односити, по правилу, најмање
15% на активности повезане са спортом деце, осим када је то супротно природи предложеног програма, с тим да се активности повезане са спортом деце у програму обавезно
дефинишу као посебна програмска целина.
Члан 13.
Неоправдани трошкови су нарочито: дугови и покривање губитака или задужења;
каматна задужења; ставке које се већ финансирају из неког другог програма; трошкови куповине земљишта и зграда и капитална улагања, осим када је то неопходно за реализацију програма; трошкови губитака због промена курса валута на финансијском
тржишту; трошкови отплате рата по основу раније закључених уговора (лизинг, кредит); куповина алкохолних пића, безалкохолних газираних пића, брзе хране и дувана;
паркинг у земљи; животно осигурање; казне; куповина поклона, осим код организације
међународних спортских приредаба и у складу са правилима надлежног међународног
спортског савеза; „разно”, „евентуално”, „остало” (сви трошкови морају бити детаљно
описани у буџету програма).
Средства која организација или њени партнери улажу у активности на реализацији
програма морају бити посебно наведена.
Оправдани трошкови морају бити базирани на реалним трошковима према врсти и
подврсти трошкова (наведене јединице мере, број јединица и цена по јединици), а не на
укупној суми, осим за трошкове путовања, дневница и индиректне трошкове.
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Члан 14.
Носилац годишњег програма дужан је да промет буџетских средстава врши преко
посебног текућег рачуна за реализацију годишњег програма наведеног у предлогу програма, који ће се користити искључиво за буџетска средства која добија од општине/града _________, у складу са прописима којима се уређује пренос средстава из буџета.

III ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ
Члан 15.
Предлози годишњих и посебних програма подносе се посебно за сваког носиоца програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона.
Предлог програма садржи детаљне податке о:
1. носиоцу програма;
2. области потреба и интересе грађана у којој се остварује програм из члана 137.
став 1. Закона;
3. учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују;
4. циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и којим групама популације и на који начин ће програм користити;
5. врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно
обављања активности;
6. томе како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата програма);
7. финансијском плану (буџету) програма, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;
8. динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна);
9. начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата;
10. претходном и будућем финансирању носиоца програма и програма.
У предлог годишњег и посебног програма уносе се одговарајући подаци о личности
из члана 5. став 10. Закона лица која учествују у реализацији програма.
Члан 16.
Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми:
1. да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене основне
информације о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава,
област општих потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона) и које је
потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца програма;
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2. да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби;
3. да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке;
4. да је поднет у прописаном року.
Обрасци предлога програма, односно апликационог формулара, и то: Образац 1 –
Предлог годишњих програма организација у области спорта; Образац 2 – Предлог годишњег програма изградње, опремања и одржавања спортских објеката; Образац 3 –
Предлог годишњег програма давања стипендија и новчаних награда; Образац 4 – Предлог посебних програма, одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
Члан 17.
Уз предлог програма, поднет на прописаном обрасцу, подноси се документација
утврђена овим правилником и друга документација којом се доказује испуњеност
Законом и овим правилником прописаних ближих критеријума за задовољавање
потреба и интереса грађана у области спорта и писана изјава лица овлашћеног за
заступање предлагача, односно носиоца програма да не постоје препреке из члана 5.
овог правилника.
Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма
морају бити у потпуности попуњени и достављени у три примерка, с тим да образац
предлога програма треба бити достављен и у електронској форми (це-де, флеш).
Сва обавезна и пратећа документација, као и компакт-диск или флеш меморија (це-де/
флеш), морају бити достављени Општинском/Градском већу у једној запечаћеној коверти/
пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом,
куриром, или лично, на адресу општине/града _____.
Предлог програма за који је послат у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.
Предња страна коверте са предлогом програма мора садржати најмање следеће податке: 1) назив годишњег/посебног програма којим се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта; 2) назив подносиоца предлога; 3) адресу подносиоца предлога;
4) назив програма; 5) напомену да се не отвара пре истека рока из јавног позива (код
посебних програма).
Уколико примљени предлог програма није поднет на начин прописан у ставу 2. овог
члана, овлашћено лице општине/града ______ указаће без одлагања на тај пропуст
подносиоцу програма и позвати га да недостатке отклони у року од седам дана.
Образац за пријављивање предлога програма доступан је код надлежних служби
општине/града_____ и на интернет сајту општине/града __________.
Члан 18.
Када предлог програма подноси надлежни територијални спортски савез за општину/град ________, обједињено за свој програм и програме организација у области спорта, предлог програма треба да буде поднет засебно за сваког носиоца програма (посебан
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образац за сваког носиоца програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из
члана 137. став 1. Закона), уз подношење збирног прегледа свих предлога према носиоцима програма.
Члан 19.
Предлози годишњих програма достављају се према динамици утврђеној Програмским календаром из члана 117. став 1. Закона.
Предлози посебних програма достављају се у року утврђеном јавним позивом.
Сагласно Закону, Општинско/Градско веће може изузетно одобрити одређени
програм којим се реализују потребе и интереси грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона и на основу поднетог предлога програма у току године, без јавног
позива, у случају када је у питању програм од посебног значаја за задовољавање потреба
и интереса грађана у области спорта, а подносе га овлашћени предлагачи програма из
члана 138. став 5. Закона и када је у питању програм који није из објективних разлога
могао бити поднет у складу са Програмским календаром, а предмет и садржај програма
је такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма.
Члан 20.
Предлог програма може се изузетно односити и на активности које се реализују у
дужем временском периоду, до четири године, под условом да је то нужно с обзиром на
природу и циљеве активности, да су предлогом програма за сваку годину предвиђена
потребна средства и да су мерљиви годишњи резултати реализације програма.
Наставак реализације програма из става 1. овог члана одобрава се сваке године.
Реализација, односно наставак програма из ст. 1. и 2. овог члана може се одобрити
само ако је поднет годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу с уговором
о реализовању програма и ако су остварени очекивани резултати.

IV НАЧИН ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 21.
Годишњи програм се извршава према следећој динамици:
• Општинско/Градско веће у року од 60 дана од дана усвајања буџета општине/града ______ објављује јавно обавештење о максимално расположивом износу у
буџету општине/града ______ за финансирање годишњих програма и финансирање посебних програма, по областима потреба и интереса грађана из члана 137.
став 1. Закона;
• 20. април – организације у области спорта достављају своје предлоге годишњих
програма Спортском савезу ___________, на прописаном обрасцу;
• 1. јун – Спортски савез _____________ разматра приспеле предлоге организација у области спорта, утврђује коначне предлоге годишњих програма који би се
финансирали из буџета општине/града _______, врши ревизију предлога и обрасца
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•
•
•
•

•
•

предлога програма и доставља предлоге Општинском/Градском већу, на прописаним
обрасцима, заједно са обједињеном рекапитулацијом предложених програма;
5. јун – председник општине/градоначелник образује стручну комисију за одобрење
годишњих програма и јавно објављује њен састав;
1. јул – Стручна комисија анализира и оцењује поднете предлоге годишњих програма и подноси предлог председнику општине/градоначелнику;
15. јул – Општинско/Градско веће утврђује прелиминарни обједињени предлог
годишњих програма задовољавања потреба и интереса грађана у општини/граду
_________, за наредну буџетску годину, на основу предлога Стручне комисије;
15. децембар – Општинско/Градско веће ревидира прелиминарни обједињени
предлог годишњих програма и усклађује га са средствима утврђеним у буџету
општине/града _______ за наредну годину, на предлог председника општине/
градоначелника;
30. децембар – Општинско/Градско веће одлучује (доноси решење) о одобравању
програма и обавештава носиоце програма о висини одобрених средстава по годишњим програмима;
31. јануар – председник општине/градоначелник закључује уговор о реализовању
програма.

Уколико нека од организација у области спорта не достави Спортском савезу _______
свој предлог програма до 1. априла, оставиће им се у оправданим случајевима накнадни
рок до седам дана за достављање предлога, а ако ни тада предлог не буде достављен, сматраће се да је та организација одустала од предлагања својих програма у текућој години.
Рокови из става 1. овог члана представљају крајњи рок за предузимање утврђених
радњи.
Јавни позиви и јавна обавештења, у смислу овог правилника, објављују се на интернет
сајту општине/града _______.
У јавном позиву за достављање посебних програма наводе се битни услови и
критеријуми које треба да испуне предложени програми, а посебно: предмет јавног
позива, висина средстава која су на располагању за предмет јавног позива, крајњи рок
до кога морају бити употребљена добијена средства, рок до кога морају бити поднети
предлози програма, датум обавештавања носиоца програма о одобреним програмима,
место, време и лице код кога се може добити документација у вези с јавним позивом.
Број посебних програма који могу бити поднети по јавном позиву и који могу бити
одобрени може бити у јавном позиву одређен на следећи начин: 1) дозвољава се подношење само једног предлога програма од стране једног носиоца програма; 2) дозвољава
се достава више предлога програма истог носиоца програма, али се одобрава само један;
3) дозвољава се достављање више предлога програма истог носиоца програма и више
може бити одобрено, али се ово условљава тиме да иста лица не могу бити ангажована
на овим програмима (различити програмски тимови); 4) дозвољава се да организација
може бити партнер у већем броју програма, под условом да има капацитет да учествује
у тим програмима.
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Општинско/Градско веће може да утврди у јавном позиву за достављање предлога
посебних програма пројектне, односно програмске задатке за подношење програма.
Одлуком Општинског/Градског већа могу бити одређени и максимално дозвољени
износи по програму за поједине области општег интереса у области спорта. Уколико је
таква одлука донета, максимално дозвољени износ се наводи у јавном позиву и јавном
обавештењу.
Одлука Општинског/Градског већа из става 8. овог члана објављује се на сајту општине/града ________ пре почетка предлагања програма.
Спортски савез _________ може да од предлагача програма, за предлоге програма
код којих постоји потреба за додатним информацијама или појашњењима или кориговањима, пре достављања предлога општини/граду ______, тражи додатно објашњење
или кориговање програма од подносиоца програма.
Општинско/Градско веће може утврдити оквирни горњи износ који се може
одобрити из буџета општине/града ____________ организацијама у области спорта за
реализацију појединих годишњих програма из члана 137. став 1. Закона, тај износ поделити бројем бодова који имају све организације у области спорта које су поднеле предлоге годишњих програма из исте области потреба и интереса грађана у области спорта, и
тако утврдити новчану вредност појединачног бода за текућу годину.
У случају из става 12. овог члана, одређење новчане вредности појединачног бода
представља само оквирни критеријум за доделу средстава за реализацију програма
одређеног носиоца програма, а да ли ће се и у ком обиму ће се одобрити средства, искључиво зависи од квалитета програма и испуњености критеријума утврђених Законом и
овим правилником.
Члан 22.
За оцену годишњих и посебних програма председник општине/градоначелник
образује Стручну комисију (у даљем тексту: Комисија).
Комисија има председника и четири члана, од којих је један члан представник Спортског савеза ________.
Комисија из става 1. овог члана састоји се од лица која имају искуство у управљању
организацијама у области спорта и програмима у области спорта.
Председник општине/градоначелник може образовати и посебну стручну комисију за
оцену програма из одређене области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона.
Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога, на основу Закона и овог
правилника и доставља Општинском/Градском већу предлог за одобравање програма.
Комисија може да, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама или појашњењима или кориговањима, пре достављања предлога Општинском/Градском већу, тражи додатно објашњење или кориговање од подносиоца, односно
носиоца програма.
Комисија може о одређеном питању да затражи и прибави писано стручно мишљење
од стране истакнутих стручњака или одговарајућих организација.
На рад Комисије сходно се примењује пословник о раду Општинског/Градског већа.
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Именованим члановима Комисије може се одлуком Општинског/Градског већа
одредити накнада за рад, закључењем уговора о делу.
Члан 23.
Предлог програма Комисија оцењује према следећим критеријумима:
1. испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог
програма;
2. испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених
Законом и овим правилником;
3. усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана 137. став 1. Закона, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини/граду
___________;
4. вредновање квалитета предлога програма.
Приоритет при давању предлога Комисији за одобравање средстава имају програми
који су боље оцењени према критеријумима из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, ако Законом или овим правилником није другачије одређено, и који обезбеђују да се уз најмањи
утрошак средстава из буџета општине/града ______ постигну намеравани резултати.
При давању предлога за одобравање програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, Комисија мора водити рачуна да приоритет имају програми који су структурне и развојне природе, а између програма организовања, односно
учешћа на спортским такмичењима, приоритет имају програми који се односе на спортска такмичења вишег ранга, у складу са Законом.
Члан 24.
Процена квалитета годишњих и посебних програма, укључујући и финансијски план
програма, биће спроведена у складу са критеријумима утврђеним овим правилником.
Процена квалитета програма обухвата два типа критеријума за евалуацију: критеријуме за селекцију и критеријуме за доделу средстава.
Критеријуми за селекцију програма обухватају елементе којима се врши евалуација
финансијских и оперативних способности носиоца програма како би се обезбедило да
има потребна средства за сопствени рад током целокупног периода реализације програма и да поседује професионалне способности, стручност и искуство потребне за успешну
реализацију комплетног програма, укључујући и партнере у реализацији програма.
Критеријуми за селекцију годишњих програма обухватају и вредновање капацитета
организације у области спорта, носиоца програма, за дугорочно задовољавање потреба
и интереса грађана у области спорта и реализовање предложеног програма.
Критеријуми за одобравање средстава обухватају оне елементе утврђене овим правилником који омогућавају да се квалитет поднетих програма процени на основу постављених програмских циљева и приоритета, а сама средства одобре по основу активности које максимирају опште ефекте реализације програма.
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Члан 25.
Процена квалитета годишњих и посебних програма организација у области спорта,
осим годишњих програма категорисаних спортских организација, врши се према
критеријумима из Табеле вредновања квалитета годишњих и посебних програма, дате
на Обрасцу 5 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, према
критеријумима који су подељени на секције и подсекције, с тим да свака подсекција има
оцену (бодове) од 1 до 5, и то: 1 – веома лоше; 2 – лоше; 3 – одговарајуће; 4 – добро; 5 –
веома добро.
Критеријуми вредновања (евалуације, оцене) квалитета годишњег и посебног програма из става 1. овог члана обухватају:
1. секција 1 – Финансијски и оперативни капацитет носиоца програма (подсекције:
да ли носилац програма и партнери имају довољно искуства у вођењу сличних програма; да ли носилац програма и партнери имају довољно стручности и техничког
знања за вођење предложеног програма – имајући у виду тип активности које су
предвиђене програмом; да ли носилац програма и партнери имају довољне управљачке капацитете – укључујући ангажована лица, опрему и способност за управљање предложеним финансијским планом програма; да ли носиоци програма
имају довољно стабилне и довољне изворе финансирање) – максимално 20 бодова;
2. секција 2 – Значај програма (подсекције: конзистентност програма – у којој мери
програм задовољава потребе и узима у обзир ограничења која постоје у области
спорта у општини/граду _____, колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани они који су везани за програм, да ли су потребе циљне групе и крајњих
корисника јасно дефинисане и добро одмерене, да ли програм поседује додатне
квалитете) – максимално 25 бодова;
3. секција 3 – Методологија (подсекције: да ли су планиране активности одговарајуће, практичне и доследне циљевима и очекиваним резултатима, колико је компактан целокупан план програма, да ли су учешће партнера и његово ангажовање
у реализацији програма добро одмерени, да ли је учешће циљне групе и крајњих
корисника и њихово ангажовање у реализацији програма добро одмерено, да ли
је план реализације програма добро разрађен и изводљив, да ли предлог програма
садржи индикаторе успешности програма који се могу објективно верификовати)
– максимално 30 бодова;
4. секција 4 – Одрживост програма (подсекције: да ли ће активности предвиђене
програмом имати конкретан утицај на циљне групе, да ли ће програм имати вишеструки утицај, да ли су очекивани резултати програма одрживи) – максимално
15 бодова;
5. секција 5 – Финансијски план и рационалност трошкова (подсекције: да ли је однос
између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући, да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију програма) – максимално 10 бодова.
Ако је укупан збир у секцији 1 нижи од оцене „одговарајуће” (12 поена), предлог програма се искључује из евалуационог процеса.
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Ако је укупан збир у секцији 2 нижи од оцене „добар” (15 поена), програм се искључује
из евалуационог процеса.
Само предлози програма који буду имали више од 50 бодова биће узети у разматрање
приликом доделе средстава.
Сматра се да Спортски савез ______ и организације у области спорта са седиштем на
територији општине/града ____ које су од посебног значаја за општину/град _______
у складу са чланом 137. став 5. Закона испуњавају у потпуности критеријуме у вези са
финансијским и оперативним капацитетом из става 2. тачка 1) овог члана.
Члан 26.
Процена квалитета годишњих програма категорисаних спортских организација
врши се према критеријумима из Табеле вредновања квалитета годишњих програма
категорисаних спортских организација, дате на Обрасцу 6 који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део, према критеријумима који су подељени на
секције и подсекције, с тим да свака подсекција има оцену (бодове) од 1 до 5, и то: 1 –
веома лоше; 2 – лоше; 3 – одговарајуће; 4 – добро; 5 – веома добро, осим секције 1 која
има бодове од 1 до 100, у зависности од броја бодова који спортска организација има на
основу свог рангирања.
Критеријуми вредновања (евалуације, оцене) квалитета годишњег програма из става
1. овог члана обухватају:
1. секција 1 – Ранг спортске организације према Категоризацији спортских организација у општини/граду _______ – максимално 100 бодова;
2. секција 2 – Финансијски и оперативни капацитет носиоца програма (подсекције:
да ли носилац програма и партнери имају довољно искуства у вођењу сличних
програма; да ли носилац програма и партнери имају довољно стручности
и техничког знања за вођење предложеног програма – имајући у виду тип
активности које су предвиђене програмом; да ли носилац програма и партнери
имају довољне управљачке капацитете – укључујући ангажована лица, опрему и
способност за управљање предложеним финансијским планом програма; да ли
носиоци програма имају довољно стабилне и довољне изворе финансирање) –
максимално 20 бодова;
3. секција 3 – Значај програма (подсекције: конзистентност програма – у којој мери
програм задовољава потребе и узима у обзир ограничења која постоје у области
спорта у општини/граду _____, колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани
они који су везани за програм, да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника
јасно дефинисане и добро одмерене, да ли програм поседује додатне квалитете) –
максимално 25 бодова;
4. секција 4 – Методологија (подсекције: да ли су планиране активности одговарајуће, практичне и доследне циљевима и очекиваним резултатима, колико је компактан целокупан план програма, да ли су учешће партнера и његово ангажовање
у реализацији програма добро одмерени, да ли је учешће циљне групе и крајњих
корисника и њихово ангажовање у реализацији програма добро одмерено, да ли
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је план реализације програма добро разрађен и изводљив, да ли предлог програма
садржи индикаторе успешности програма који се могу објективно верификовати)
– максимално 30 бодова;
5. секција 5 – Одрживост програма (подсекције: да ли ће активности предвиђене програмом имати конкретан утицај на циљне групе, да ли ће програм имати вишеструки
утицај, да ли су очекивани резултати програма одрживи) – максимално 15 бодова;
6. секција 6 – Финансијски план и рационалност трошкова (подсекције: да ли је однос
између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући, да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију програма) – максимално 10 бодова.
Ако је укупан збир у секцији 2 нижи од оцене „одговарајуће” (12 поена), предлог програма се искључује из евалуационог процеса.
Ако је укупан збир у секцији 3, нижи од оцене „добар” (15 поена), програм се искључује из евалуационог процеса.
Само предлози програма који буду имали више од 50 бодова у секцијама 2–6 биће
узети у разматрање приликом доделе средстава.
Сматра се да спортске организације са седиштем на територији општине/града ____
које су од посебног значаја за општину/град _______ у складу са чланом 137. став 5.
Закона испуњавају у потпуности критеријуме у вези са финансијским и оперативним
капацитетом из става 2. тачка 2) овог члана.
Члан 27.
Поступак одобравања програма који су примљени у предвиђеном року врши се у три фазе.
У првој фази врши се административна (формална) провера и оцена испуњености
услова и критеријума у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адекватности предложеног програма, утврђених Законом, овим правилником и јавним позивом
када су у питању посебни програми.
Прву фазу спроводи општина/град _________.
У другој фази врши се вредновање квалитета програма према критеријумима
утврђеним у Табели вредновања из чл. 25. и 26. овог правилника, и утврђује предлог
Општинском/Градском већу за одобрење програма.
Општинско/Градско веће доноси у другој фази одлуку о одбијању предлога програма,
на предлог Комисије, уколико је предлог програма искључен из евалуационог процеса у
складу са чланом 25. ст. 3. и 4. и чланом 26. став 3. овог правилника.
Другу фазу спроводи Комисија.
О раду Комисије води се записник, који потписују председник и чланови Комисије.
Ако је предложени програм прошао претходне две фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука о одобравању програма и одређењу висине средстава за реализацију програма.
У трећој фази Општинско/Градско веће одлучује, на основу предлога Комисије.
Непотпуни предлози програма не враћају се подносиоцу предлога.
Техничку и административну помоћ Комисији пружају овлашћена запослена лица у
Општинској/Градској управи.
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Члан 28.
Вредновање квалитета програма спроводи се тако што сваки члан Комисије врши
оцењивање достављених програма према табелама вредновања, а укупан број бодова се
утврђује на основу просечних оцена у оквиру појединих секција, ако овим правилником
није другачије одређено.
Комисија може једногласном одлуком одлучити да се оцењивање према табелама вредновања квалитета програма врши гласањем чланова Комисије на седници Комисије.
Вредновање програма врши се на Обрасцу 10 који је одштампан уз овај правилник и
чини његов саставни део.
Члан 29.
На основу извршених вредновања квалитета програма, Комисија утврђује прелиминарни предлог за одобрење програма.
Комисија сваки предлог програма обележава и следећим коментарима: ,,Не захтева додатне
преговоре” или ,,Захтева додатне преговоре”. Уколико се прелиминарним предлогом за одобрење програма предвиђају мања средства него што су финансијским планом предлога програма предвиђена, програм се обавезно означава коментаром „Захтева додатне проговоре”.
У случају коментара да предлог програма захтева додатне преговоре, Комисија установљава оквир за преговоре и води преговоре, с тим да се током преговора обавезно
дефинише и које ће се програмске активности реализовати, уколико програму треба да
се одобре мања средства од оних утврђених буџетом предлога програма.
Предност у преговорима даје се програмима који су према оцени Комисије бољег квалитета.
Резултат преговора може бити позитиван и негативан. Позитиван исход преговора не
мора да значи аутоматско одобравање средстава.
Након завршених преговора, Комисија утврђује коначни предлог и доставља га
Општинском/Градском већу.
Члан 30.
Предлог да се програм не прихвати и не одобре средства Комисија даје у следећим
случајевима, водећи рачуна о укупно расположивим буџетским средствима за финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта:
1. програм није довољно релевантан са становишта остваривања циљева утврђених
Националном стратегијом развоја спорта или Програмом развоја спорта у општини/граду _______;
2. други програми су приоритетнији, у складу са чланом 138. став 7. Закона;
3. финансијске и оперативне могућности подносиоца програма нису довољне;
4. програм је лошијег квалитета, односно добио је мањи број бодова током процене
квалитета предлога програма у односу на одабране предлоге програма;
5. резултати преговора нису имали позитиван исход.
Непотпуни предлози програма се не враћају подносиоцу предлога.
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Члан 31.
Уколико је предложени програм прошао претходне две фазе, у трећој фази доноси се
коначна одлука о одобравању или неодобравању програма и одређењу висине средстава
за реализацију програма.
Одлуке у трећој фази доноси Општинско/Градско веће, на основу предлога Комисије.
Одобравање предложених програма и средстава од стране Општинског/Градског
већа заснива се на значају реализације програма за задовољавање потреба и интереса
грађана у области спорта, конзистентности програма са циљевима Националне стратегије развоја спорта и Програма развоја спорта у општини/граду _______, квалитету
програма, очекиваним резултатима реализације програма, одрживости програма и рационалности, рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских организација и укупне суме предвиђене за финансирање програма у одређеној области потреба и интереса
грађана у области спорта у општини/граду ____________.
О одобрењу годишњих и посебних програма Општинско/Градско веће одлучује појединачним решењем.
Решења Општинског/Градског већа о одобрењу годишњег и посебног програма су коначна и против њих се може водити управни спор. Предмет управног спора не може бити, у
складу са Законом, износ добијених средстава по основу годишњих и посебних програма.
Члан 32.
Са подносиоцем одобреног програма, у складу са Законом, председник општине/градоначелник закључује уговор о реализовању програма.
Председник општине/градоначелник закључује са носиоцем годишњег програма
уговор за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона за
коју је поднет предлог програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року
од осам дана од дана пријема позива, сагласно Закону, сматраће се да је одустао од
предлога програма.
Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног програма додељена мања средства
од средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да
пре закључења уговора о реализовању програма усклади финансијски план програма и
план реализације програмских активности са висином додељених средстава и одобреним
активностима на реализацији програма, и да достави Општинском/Градском већу допуну,
односно измену предложеног програма усаглашену са висином одобрених средстава.
Уговор о реализовању програма којим се остварују потребе и интереси грађана у
области спорта у општини/граду ______ закључен супротно одредбама Закона и овог
правилника ништав је, у складу са чланом 138. став 9. Закона.
Члан 33.
Одобрени износ средстава за реализацију програма преноси се организацији која
реализује програм у складу са уговором и одобреним квотама буџета општине/града
________.
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V ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Члан 34.
Носиоци одобрених програма обавезни су да Општинском /Градском већу, на његов
захтев, као и у року који је предвиђен овим правилником и уговором о реализовању
програма, а најмање једном годишње, доставе извештај са потребном документацијом
о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета општине/
града _____________.
Периодични извештај се подноси у року од 15 дана по истеку сваког квартала у току
реализације програма, на Обрасцу 9, који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део, ако овим правилником није другачије одређено.
Председник општине/градоначелник може затражити да се уз периодични извештај
достави и целокупна документација везана за извршена плаћања (изводи, рачуни и др.).
Наредна авансна уплата буџетских средстава неће се уплаћивати оним носиоцима
програма који не доставе периодични извештај.
Извештај о реализацији годишњег програма садржи извештај по свакој програмској
целини и по свакој области потреба и интереса грађана у области спорта из члана 137.
став 1. Закона у којој се програм реализује.
Носиоци одобреног програма у завршном извештају о реализацији програма врше и
процену постигнутих резултата са становишта постављених циљева (самоевалуација).
Општинско/Градско веће може обуставити даље финансирање програма, односно
једнострано раскинути уговор о реализовању програма ако носилац одобреног програма не достави извештај у року предвиђеном уговором.
Носилац програма је у обавези да у року од 15 дана од завршетка реализације програма достави Општинском/Градском већу завршни (коначни) извештај о реализацији
програма, са фотокопијама комплетне документације о утрошку средстава, означене на
начин који је доводи у везу са одређеном врстом трошкова из финансијског плана програма, оверене сопственим печатом.
Уз завршни извештај о реализацији програма коме је одобрено више од један милион
динара подноси се и извештај ревизора (ревизија испуњења уговорних обавеза).
Извештај из става 8. овог члана подноси се на Обрасцу 7, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Извештај о реализацији програма изградње/опремања/одржавања спортских објеката
подноси се на Обрасцу 8, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Општинско/Градско веће разматра само оне извештаје о реализацији програма који
су поднети на прописаном обрасцу.
У извештај из става 1. овог члана уносе се одговарајући подаци о личности из члана 5.
став 10. Закона лица која су учествовала у реализацији програма.
Документација која се подноси уз периодични или завршни извештај мора да упућује
на ставку (део) извештаја на који се односи, односно документација која се односи на утрошак средстава мора да упућује на конкретни трошак из финансијског плана програма.
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Документација која се подноси уз периодични или завршни извештај а односи се на
утрошак средстава подноси се у целости, нумерички се означава и у прилогу се ређа
узлазним редоследом.
Члан 35.
Општинско/Градско веће врши по завршетку програма анализу реализације програма
и постизања планираних ефеката, с циљем да се утврди: да ли је програм спроведен ефикасно и ефективно у односу на постављене индикаторе; да ли су постављени циљеви били
релевантни; да ли су постигнути очекивани резултати; да ли је остварен очекивани утицај;
да ли су остварени утицаји у складу са утрошком средстава; да ли је обезбеђена одрживост.
Општинско/Градско веће може ангажовати и одговарајуће стручњаке за спољну евалуацију реализације одобрених програма.
Спортски савез ________, као овлашћени предлагач годишњих програма, дужан
је да, у складу са Законом и својим статутом, прати реализацију одобрених програма и
да на крају реализације програма подноси извештај Општинском/Градском већу о остваривању циљева и ефеката програма, а ако се уоче озбиљни проблеми и недостаци у
реализацији програма, и пре тога.
Организације у области спорта, носиоци годишњих програма, обавезни су да Спортском савезу ________, као предлагачу програма, пруже све потребне информације и
омогуће увид у сва документа и све активности везане за реализацију програма, као и
да им достављају у исто време када и Општинском /Градском већу примерак извештаја
о реализацији програма.
Члан 36.
Носиоци програма који не утроше одобрена буџетска средства по некој од авансних
уплата, дужни су да у периодичном извештају образложе разлоге због којих та средства
нису утрошена, и да траже одобрење да се та средства пренесу у наредни период, уз подношење доказа да се средства налазе на њиховом рачуну.
Носилац програма је обавезан да по подношењу завршног извештаја изврши повраћај
неутрошених средстава на крају године у буџет града/општине _________.
Изузетно, Општинско/Градско веће може, уколико објективне потребе и околности то
захтевају, да одобри да се неутрошена средства на годишњем нивоу користе као авансне
уплате за реализацију активности из одобреног годишњег програма за наредну годину,
за исте намене, с тим да се, по истом основу, не захтевају додатна средства за програм у
текућој години и водећи рачуна да су авансне уплате нужне за несметану реализацију
програма, као и да не угрожавају основни циљ програма и не нарушавају наменско
коришћење средстава.
Члан 37.
Носиоци одобреног програма у року од 15 дана од дана усвајања завршног извештаја о
реализацији програма чине доступним јавности извештај о свом раду и о обиму и начину
стицања и коришћења средстава и тај извештај достављају Општинском/Градском већу.
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Извештај из става 1. овог члана објављује се и на интернет сајту носиоца програма и
мора бити доступан јавности током целе године.
На свим документима и медијским промоцијама везаним за реализовање програма
којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта мора бити истакнуто да
се програм финансира средствима из буџета општине/града _________.

VI КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА
Члан 38.
Носилац програма води све потребне евиденције које омогућавају овлашћеним
лицима општине/града _______ спровођење контроле реализовања програма и
утрошка средстава.
Носилац одобреног програма дужан је да чува евиденцију, односно документацију
која се односи на реализовање тог програма десет година од дана када је тај програм
завршен, ако законом није друкчије одређено.
Носилац програма је у обавези да овлашћеним лицима општине/града _____ омогући увид у целокупну документацију и сва места везана за реализацију уговореног програма, и у поступку контроле пружи им сва потребна обавештења.
Носилац програма је у обавези да омогући овлашћеним лицима општине/града
_______ увид у податке које воде трећа лица, а у вези су са коришћењем одобрених
средстава и реализацијом програма.
Члан 39.
Носилац одобреног програма коме су пренета средства дужан је да наменски користи
средства добијена из буџета општине/града ______.
Средства добијена из буџета општине/града ________ за реализовање програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта морају се вратити,
у целости или делимично, даваоцу средстава, заједно са затезном каматом од момента
пријема, у случајевима утврђеним у члану 133. ст. 1–3. Закона.
Носилац одобреног програма обавезан је да набавку добара, услуга или радова у оквиру одобрених средстава врши у складу са законом којим се уређују јавне набавке.
Реализовани трошкови су прихватљиви, ако већ нису финансирани из других
јавних прихода, да су директно повезани са одобреним програмом, да су настали након
потписивања уговора о реализацији програма, да су регистровани кроз одговарајућу
књиговодствену документацију, да се могу поткрепити оригиналном документацијом
са јасно наведеним датумом и износом и да се слажу са максималним вредностима
одобрених трошкова у финансијском плану програма.
Члан 40.
Измене у погледу одобрених средстава за реализацију програма, могу се извршити
ако се:
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1. не угрожава основни циљ програма;
2. средства компензују у оквиру одређене врсте трошка, као и између различитих
врста трошкова, обраћајући пажњу на то да варијација не сме да прелази 10% од
првобитно одобрене суме новца у оквиру сваке врсте трошка.
У случајевима из става 1. овог члана, носилац програма може да током реализације
програма изврши измену финансијског плана програма и да о томе обавести Општинско/Градско веће.
У свим другим случајевима мора да се унапред поднесе писани захтев Општинском/
Градском већу за одобрење одступања, уз додатно објашњење, с тим да се такав захтев
може поднети до 1. децембра када су у питању годишњи програми, а за посебне програме
у току реализације програма или пре утврђеног крајњег рока за реализацију програма.
Члан 41.
Финансирање реализације програма може се обуставити ако носилац програма:
1. на захтев овлашћеног лица општине/града _____, као и у роковима утврђеним
уговором о реализовању програма, није доставио извештај са потребном комплетном документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу
средстава буџета општине/града;
2. употребљава средства ненаменски, у потпуности или делимично;
3. не поштује динамику реализовања програма или се не придржава прописаних
или уговорених мера које су утврђене у циљу обезбеђења реализације програма;
4. престане да испуњава услове који су на основу Закона и овог правилника потребни за одобрење програма;
5. спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених контролних мера;
6. не достави Спортском савезу _____________, као овлашћеном предлагачу годишњих програма, потребне информације, односно не омогући увид у документа
и активности везане за реализацију годишњег програма;
7. у другим случајевима очигледно не може да реализује програм у битном делу како
је планирано.
Носилац неће одговарати за кашњења или неизвршавање обавеза предвиђених уговором о реализацији програма, када до неизвршења дође услед елементарних непогода,
налога државних органа, и других околности које су изван реалне контроле и нису последица грешке или немара носиоца програма.
Члан 42.
Председник општине/градоначелник ставља на увид јавности, у складу са законом:
извештај о поднетим предлозима програма са траженим износом средстава, извештај о
одобреним програмима са износом одобрених средстава, годишњи извештај о реализовању свих одобрених програма за задовољавање потреба и интереса грађана у спорту.
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Извештаји из става 1. овог члана обавезно се објављују на интернет страници општине/града ___________.
Члан 43.
У складу са Законом, Општинско/Градско веће врши, по завршетку одобреног програма,
анализу реализације програма и постизања планираних ефеката и, у случају да оцени да
планирани ефекти нису постигнути у битном делу пропустом носиоца програма, затражиће од носиоца програма да одржи скупштину, односно одговарајући орган, у року од 60 дана
ради утврђења одговорности лица која су реализовала програм и лица која су учествовала у
доношењу одлука које су довеле до непостизања планираних ефеката програма.
Носилац програма је дужан да обавести Општинско/Градско веће о датуму одржавања
скупштине и одлукама које су донете у погледу утврђивања одговорности, у складу са
ставом 1. овог члана.

VII КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И КОНТРОЛЕ ПРОГРАМА
ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 44.
У поступку одобравања програма, односно пројеката изградње, опремања и одржавања спортских објеката, поред критеријума утврђених у члану 8. овог правилника,
цени се испуњеност следећих критеријума:
1. да за планиране активности постоји потребна документација, у складу са законом
којим се уређује планирање и изградња објеката;
2. да је обезбеђена локација за изградњу спортског објекта;
3. да спортски објекат испуњава услове прописане актом којим су уређени услови за
обављање спортских делатности, у складу са Законом;
4. да је спортски објекат категорисан у складу са националном категоризацијом
спортских објеката;
5. да је спортски објекат уписан у матичну евиденцију спортских објеката, у складу
са Законом;
6. да је у питању капитално одржавање спортског објекта (реконструкција, доградња,
адаптација и санација);
7. да су радови на изградњи и капиталном одржавању спортских објеката предвиђени одговарајућом планском документацијом;
8. да је премер и предрачун радова на изградњи, односно одржавању спортског
објекта урађен и оверен од стране стручног лица;
9. да је земљиште на којем се планира изградња новог спортског објекта у јавној својини;
10. да је спортски објекат у јавној својини (у целини или делимично);
11. да носилац програма из сопствених средстава сноси трошкове припремних радова, израде техничке документације, ангажовања стручног надзора, техничког
пријема, укњижбе;
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12. да се изградња и одржавање и опремање спортског објекта у оквирима јавно-приватног партнерства врши под условима и на начин утврђен законом којим је
уређено јавно-приватно партнерство;
13. да се уговором регулишу сва својинска и имовинска питања у вези са изградњом и
одржавањем спортског објекта, у складу са законом којим је уређена јавна својина
и другим законима.
Члан 45.
Власник, односно корисник земљишта или спортског објекта подноси предлог
пројекта изградње, опремања и одржавања спортског објекта уз сагласност власника
земљишта, односно спортског објекта.
Предлог пројекта изградње и капиталног одржавања спортског објекта могу заједнички да поднесе више овлашћених подносилаца, у случају сусвојине на земљишту
или објекту.
Опремање спортског објекта подразумева опрему која се уграђује у спортски објекат
и са њим чини функционалну техничко-технолошку целину.
Одржавање спортског објекта подразумева капитално одржавање у смислу извођења
радова на реконструкцији, доградњи, адаптацији и санацији спортских објеката.
Предлог годишњег пројекта (програма) изградње, опремања и одржавања спортског објекта чине појединачни пројекти, који се, у складу са садржајем, групишу у посебне програме:
1. изградња спортских и рекреативних објеката;
2. капитално одржавање спортских и рекреативних објеката;
3. изградња спортских објеката за потребе образовања;
4. капитално одржавање спортских објеката за потребе образовања;
5. изградња и прилагођавање спортских објеката за лица са посебним потребама и
инвалидитетом.
Члан 46.
Уз пројекат изградње и одржавања спортског објекта мора бити приложена документација којом се доказује испуњеност прописаних услова и критеријума према закону којим се уређује област планирања и изградње, као и документација о спровођењу
програма (предрачун радова; власнички лист за земљиште и објекат; уговор о заједничком улагању; локацијска дозвола, грађевинска дозвола или решење којим се одобрава
извођење радова на адаптацији или санацији спортског објекта; главни пројекат према
закону којим се уређује област планирања и изградње; окончана или последња привремена ситуацију за извршене радове и извештај надзорног органа – код фазне изградње;
други докази).
Члан 47.
Годишњи пројекат изградње и инвестиционог одржавања спортских објеката извршава се према динамици утврђеној програмским календаром у складу са Законом.
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Члан 48.
Носилац пројекта образује, након обавештења о одобрењу програма, тим за спровођење програма и одређује руководиоца и његове чланове.
Носилац пројекта, по извршеном техничком прегледу и извршеној записничкој примо
предаји и коначном обрачуну изведених радова, дужан је да обезбеди употребну дозволу.

VIII ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА
ПРОГРАМА СТИПЕНДИРАЊА ЗА СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ
КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТИСТА
Члан 49.
Финансирање програма стипендирања за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста, врши се у складу са следећим критеријумима:
1. да је у питању спортиста аматер, у складу са Законом и спортским правилима;
2. да је спортиста држављанин Републике Србије;
3. да је спортиста у текућој години рангиран у складу са чланом 140. став 2. Закона;
4. да га његова спортска организација предложи за добијање стипендије;
5. да се у текућој години бави спортским активностима у спортским организацијама
у општини/граду ______;
6. да испуњава обавезе према националној спортској репрезентацији у коју је позван;
7. да у текућој години има статус ученика и да је у претходној школској години остварио минимално врлодобар успех – за спортисте узраста од 15 до 19 година;
8. да му је утврђена здравствена способност за обављање спортских активности у
складу са Законом;
9. да поштује антидопинг правила прописана Законом о спречавању допинга у спорту;
10. да је његово понашање на спортским теренима и изван њих у складу са спортским
духом и фер плејом.
Право на стипендију престаје спортисти престанком испуњавања услова из става 1.
овог члана, на основу одлуке Општинског/Градског већа.
Општинско/Градско веће посебном одлуком утврђује максимални број стипендија
које могу добити спортисти за спортско усавршавање исте спортске организације, у зависности од ранга спорта утврђеног Националном категоризацијом спортова, и висину
месечног износа стипендија у зависности од категорије спортисте (заслужни спортиста,
спортиста међународног разреда, спортиста националног разреда, перспективни спортиста, други категорисани спортиста).
Са спортистом коме је одлуком Општинског/Градског већа додељена стипендија за
спортско усавршавање председник општине/градоначелник закључује уговор о одобравању стипендије, на основу кога се спортисти месечно исплаћује стипендија и који обавезно садржи податке о новчаном износу месечне стипендије, роковима исплате, року
важења уговора и правима и обавезама спортисте.

277

Приручник за финансирање програма у области спорта у ЈЛС

IX ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА
ПРОГРАМА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ЗА ПОСТИГНУТЕ
СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА
Члан 50.
Годишње спортско признање општине/града _____ додељује се у виду повеље и новчане награде за:
1. освојену медаљу на великим међународним спортским такмичењима;
2. освојено национално, регионално или европско клупско првенство;
3. дугогодишњи изузетан допринос развоју спорта у општини/граду ______ и/или
Републици Србији.
Годишње спортско признање из става 1. овог члана може се доделити спортској организацији, спортисти или спортском стручњаку.
Општинско/Градско веће утврђује висину новчане награде из става 1. овог члана.
Општинско/Градско веће утврђује изглед повеље из става 1. овог члана.
У случају да спортска организација или спортиста, односно спортски стручњак
у истој години оствари више спортских резултата који представљају основ за добијање признања и награде из става 1. овог члана, може се одобрити само једно
признање и новчана награда за најбољи (највреднији) спортски резултат остварен
у претходној години.
Са спортском организацијом, спортским стручњаком или спортистом из става 2.
овог члана председник општине/градоначелник закључује, на основу одлуке Општинског/Градског већа о додели спортског признања, уговор о додели новчане награде

X ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА
ПРОГРАМА ОДОБРАВАЊА КОРИШЋЕЊА СПОРТСКИХ
ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ/ГРАДА ________
Члан 51.
У циљу рационалног и наменског коришћења спортских сала и спортских објеката
у државној својини чији је корисник општина/град ______, односно који су у јавној
својини општине/града _______, спортским организацијама се може одобрити њихово
бесплатно коришћење за спортске активности, односно доделити бесплатни термини за
тренирање и обављање других спортских активности ако су поред општих услова и критеријума утврђених овим правилником испуњени и следећи услови:
1. да су све спортске активности које се у спортском објекту обављају бесплатне за
све спортисте учеснике у реализацији програма;
2. да је претежни део спортских активности тренирања везан за рад са децом и младим.
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Општинско/Градско веће утврђује укупан број слободних бесплатних термина (у сатима) по појединим спортским објектима, и о финансирању тих термина закључује уговор са
организацијом у области спорта која управља спортским објектима из става 1. овог члана.
Спортска организација из става 1. овог члана обавезна је да сале и спортске објекте
у којима обавља спортске активности користи у складу са законом, пратећим подзаконским актима, спортским правилима и уговором о реализацији програма.

XI ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА
КОЈЕ СУ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ/ГРАД _____
Члан 52.
Годишњи програм из члана 137. став 1. тачка 8) Закона може се одобрити само организацији у области спорта која поред општих услова и критеријума утврђених овим
правилником испуњава и услов да је одлуком Општинског/Градског већа утврђена као
организација у области спорта од посебног значаја за општину/град ______ у складу са
ст. 2–7. овог члана.
Општинско/Градско веће својом одлуком, на предлог председника општине/градоначелника, утврђује организације у области спорта на територији општине/града ______
од посебног значаја за општину/град ______.
Спортски савез _______ је као надлежни територијални спортски савез територијални спортски савез од посебног значаја за општину/град.
Општинско/Градско веће одлуку из става 2. овог члана доноси, у складу са чланом
137. став 1. тачка 8) Закона, у зависности од тога каква је унутрашња организованост
организације, који је ранг спортске гране према Националној категоризацији спортова, колики је број учлањених организација и спортиста, каква је спортска традиција и
спортски резултати организације, у којој мери се унапређује стручни рад, у ком рангу
такмичења организација учествује, број екипа организације које се такмиче у оквиру
надлежног националног гранског спортског савеза (и мушкарци и жене, у свим категоријама), чланства у надлежном националном спортском савезу, испуњености услова за
обављање спортских активности и делатности у складу са Законом, у којој мери се повећава обухват бављења грађана спортом, поседовање спортских објеката, као и према
томе у којој мери се делатност организације уклапа у приоритете утврђене Програмом
развоја спорта у општини/граду ______.
Предлог да се одређена организација у области спорта утврди за организацију од посебног значаја за општину/град ______ може дати свака организација у области спорта
са територије општине/гада ___________, уз подношење документације којом се доказује испуњеност критеријума из става 4. овог члана.
При доношењу одлуке из става 2. овог члана Општинско/Градско веће води рачуна и о
томе у којој мери су активности организације у области спорта од значаја за реализацију Националне стратегије развоја спорта и Програма развоја спорта у општини/граду ________.
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Општинско/Градско веће пре доношења одлуке из става 2. овог члана прибавља мишљење Спортског савеза _______.
Општинско/Градско веће доноси одлуку да одређеној организацији престаје статус
организације у области спорта која је од посебног значаја за општину/град _____ када
организација престане да испуњава критеријуме из става 4. овог члана на основу којих
је стекла тај статус.

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.
Поступак одобрења програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта који је започет, а није окончан до дана ступања на снагу овог правилника,
окончаће се по одредбама овог правилника.
Обавеза коришћења Матрице логичког оквира и SWOT анализе из члана 9. став 3.
овог правилника примењује се код годишњих програма који се подносе у 2017. години.
Спортски савез _________ подноси извештај Градском/Општинском већу о оства
ривању циљева и ефеката годишњих програма чији је предлагач почев од годишњих
програма за 2017. годину.
Члан 54.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о _________
(„________”, бр. ______).
Члан 55.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ________.
Број:
У _________, __.__.2016. године
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Прилог 3
Образац 1

Република Србија
ОПШТИНА/ГРАД ____________________

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА
КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА
У 20___. ГОДИНИ
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:_____________________

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР
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ДЕО 1
1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
Пун назив
Седиште и адреса
Број телефона
Факс
И-мејл
Интернет страна (веб страна)
Особа за контакт (име, презиме, адреса, мејл,
телефон, мобилни телефон)

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез
општине/града ________________, сходно члану 138. став 5. Закона о спорту.
2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА
Пун назив
Скраћени назив
Седиште и адреса
Број телефона
Факс
И-мејл
Интернет страна (веб страна)
Број текућег рачуна и назив и адреса банке
Број текућег рачуна за финансирање годишњих програма и назив и адреса банке
Порески идентификациони број
Особа за контакт (име, презиме, адреса, мејл, телефон, мобилни телефон
Грана/област спорта
Ранг гране спорта у Националној категоризацији спортова
Ранг надлежног националног гранског спортског савеза
Орган код кога је организација регистрована и регистарски број
Име и презиме, функција, датум избора и дужина мандата лица овлашћеног за
заступање, адреса, мејл, телефон, мобилни телефон
Име и презиме председника органа управе организације, адреса, мејл и телефон
Укупан број чланова (по категоријама)
Број регистрованих и број категорисаних (по категоријама) спортиста
Број регистрованих жена спортиста
Број регистрованих и број категорисаних (по категоријама) спортских стручњака
Укупан број запослених
Укупан број спортских организација чланова организације
Датум одржавања последње Изборне скупштине
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Датум одржавања последње седнице Скупштине
Укупни приходи у претходној години
Укупни приходи у претходној години из јавних прихода (сви извори), укључујући и јавна
предузећа и друге организације којима је оснивач Република Србија, АП и ЈЛС
Планирани приходи у текућој години
Да ли постоје ограничења у коришћењу имовине и обављању делатности (стечај,
ликвидација, забрана обављања делатности)
Да ли организација има у току судске и арбитражне спорове (које и вредност спора)
Да ли је организација у последње две године правноснажном одлуком кажњена
за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем,
коришћењем имовине, раду са децом и спречавању негативних појава у спорту
Да ли организација има блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према
организацијама социјалног осигурања
Назив програма који је у претходној години финансиран из јавних прихода, број уговора, датум подношења извештаја и да ли је реализација програма позитивно оцењена
Број под којим је организација уписана у матичној евиденцији и датум уписа
Број и датум решења спортског инспектора о испуњености услова за обављање спортских активности и делатности
Ранг спортске организације према Категоризацији спортских организација у ЈЛС
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ДЕО 2/1
1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити област на коју се предлог програма односи):
ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ
1. подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно
бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);
2. организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 3);
3. учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);
4. физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска
и међуопштинска школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);
5. делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе –
члан 137. став 1. тачка 8);
6. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у
систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. став 1. тачка 12);
7. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање
спортских публикација – члан 137. став 1. тачка 13);
8. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице
локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).
НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку
област потреба и интереса грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само
делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.
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ДЕО 2/2
Програм у области (из 2/1):

1. Назив програма
2. Локација(е) (навести све локације на којима се програм реализује)
3. Средства из буџета општине/града
Укупни трошкови
програма

Средства буџета
општине/града

% укупних трошкова које
финансира општина/град

4. Кратак садржај (опис) програма – укратко представити:
(Код организације спортског такмичења од посебног значаја за општину/град навести
опис организационе шеме и начин непосредног управљања организацијом такмичења)
5. Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – Означење и опис
програмских целина и активности – навести хронолошки све активности које ће
се реализовати у оквиру програма, и сваку описати са једним или два пасуса у
којима ће се навести подактивности, које ће циљне групе бити обухваћене, како ће
се реализовати, шта ће бити улога сваког од партнера.
6. Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности):
6.1. Време
6.2. Време почетка реализације
6.3. Време завршетка реализације
6.4. Активности/програмске целине по месецима
НАЗИВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Учесник

(означавање се врши са XX)
7. Учесници у реализацији програма:
7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)
7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама – улогама у програму; код
организације спортског такмичења од посебног значаја за општину/град:
очекивани број спортских организација и спортиста на такмичењу, број
службених лица надлежног спортског савеза)
7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама)
7.4. Организације партнери (опис партнера) и разлози за предложену улогу сваког
партнера

285

Приручник за финансирање програма у области спорта у ЈЛС
8. Очекивани резултати програма:
8.1. Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма
8.2. Опис резултата – резултати (користи које настају као последица успешно
изведених активности); утицај на циљне групе; публикације и остали
производи; могућност понављања
9. Евалуација програма (како ће се пратити реализација програма, укључујући и
наменско коришћење средстава, и вршити оцењивање реализације програма;
хоће ли евалуација бити унутрашња или спољна):
9.1. Како ће се пратити реализација програма?
9.2 Како ће се пратити наменско коришћење средстава?
9.3 План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта
ће се, како и зашто пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?
10. Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:
10.1. Укупна вредног програма
10.2. Нефинансијско учешће носиоца програма
10.3. Финансијски план програма
Потребна средства за реализацију програма
ИЗВОРИ ПРИХОДА
Општина/град ____________
Друге јавне власти (навести који)
Надлежни спортски савез
Сопствена средства
Спонзори (који)
Донатори (који)
Остали извори
УКУПНИ ПРИХОДИ

Планирана средства

Укупни трошкови за реализацију програма:
ВРСТА ТРОШКОВА
Директни трошкови
1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске стручњаке
који непосредно учествују у реализацији програма
2. трошкови путовања (превоз) за друга лица која непосредно
учествују у реализацији програма
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ЈЕД.
МЕРЕ

БРОЈ ЦЕНА по УКУПНО
ЈЕД. јединици

Прилози
ВРСТА ТРОШКОВА

ЈЕД.
МЕРЕ

БРОЈ ЦЕНА по УКУПНО
ЈЕД. јединици

3. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе,
лопте и др.) и реквизита
4. трошкови куповине остале основне опреме потребне за непосредну реализацију програма (струњаче, чамци, једрилице, гимнастичке справе, кошеви, голови и др.)
5. трошкови смештаја и исхране
6. трошкови котизације за учешће на такмичењу
7. трошкови изнајмљивања простора
8. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита
9. трошкови прилагођавања спортског објекта захтевима
одржавања одређеног такмичења
10. хонорари лица која учествују у реализацији програма
11. транспорт опреме и реквизита
12. осигурање врхунских спортиста и спортских стручњака (члан
21. Закона о спорту)
13. осигурање опреме потребне за непосредну реализацију програма
14. осигурање учесника такмичења
15. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)
16. визе
17. ширење информација и комуникације
18. маркетинг и набавка пропагандног материјала
19. превод докумената
20. штампање публикација и материјала
21. набавка средстава за опоравак спортиста, преписана од стране
овлашћеног доктора
22. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација
23. антидопинг контрола и едукација
24. спровођење екстерне ревизије реализације програма
25. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма
(бруто зарада)
26. спровођење јавних набавки
27. набавка стручне литературе и компјутерских програма
28. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за
учешће у стручном усавршавању спортским стручњацима и
стручњацима у спорту
29. чланске обавезе према надлежном националном спортском савезу
30. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу
31. куповина и изнајмљивање возила
32. набавка пехара, медаља, диплома и сл.
33. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на
припремама, односно спортском такмичењу
34. дневнице других лица која учествују у реализацији програма
35. лекови, суплементи и медицинска помагала

287

Приручник за финансирање програма у области спорта у ЈЛС
ВРСТА ТРОШКОВА

ЈЕД.
МЕРЕ

БРОЈ ЦЕНА по УКУПНО
ЈЕД. јединици

36. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач,
телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма
37. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију
програма (оловке, папир и др.)
38. трошкови котизације за организацију спортског такмичења
Укупни оправдани директни трошкови
Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од
оправданих директних трошкова)
1. зараде запослених код носиоца програма који не реализују непосредно програмске активности
2. остали трошкови (трошкови комуналних услуга, ПТТ трошкови, интернет, набавка канцеларијског материјала и сл.)
Укупни индиректни трошкови
УКУПНО

НАПОМЕНА: Наведени финансијски план програма садржи могуће (допуштене) финансијске трошкове, у оквиру којих су наведени дозвољени трошкови по врстама трошкова.
Сваку врсту трошкова треба поделити на подврсте (нпр. 1. на 1.1, 1.2, 1.3), у зависности
од природе трошка. На пример: трошкове путовања разделити према виду превоза и да
ли је у земљи или иностранству; бруто зараде лица запослених на реализацији програма
разделити према називима радних места, односно улози у реализацији програма; набавку спортске опреме разделити на врсту опреме (патике, дресови, шортсеви, тренерке,
мајице, јакне, лопте, торбе) итд. Финансијски план програма може бити приложен и као
посебна ексел табела.
10.4. Динамички план коришћења средстава
10.5. Учешће на спортском такмичењу (рекапитулација трошкова)
– Трошкови припрема за такмичење
– Трошкови учешћа на такмичењу
11. Како ће реализовање програма бити медијски подржано
12. Место такмичења у календару такмичења надлежног спортског савеза (код програма организације спортског такмичења)
13. Посебне напомене:
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Прилози
ДЕО 3
СПОРТСКИ САВЕЗ _________________
ПРЕГЛЕД НОСИЛАЦА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
И УКУПНО ПРЕДЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА
Р. бр.

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Средства одобрена у
претх. години

Потребна
средства

Предлог
средстава

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

НАПОМЕНА: Када се за исту организацију у области спорта подноси више годишњих
програма за различите области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона о спорту, у првом реду (1) уносе се укупна средства за све предложене годишње програме, а у подредовима (1.1, 1.2, 1.3...) уносе се подаци за сваки предложени годишњи програм
према областима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона о спорту.
Место и датум: _______________________________
М. П.

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ
СПОРТСКОГ САВЕЗА ______________
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ДЕО 4
ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА
Носилац програма:
Бр. Врста прилога (обавезни)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16

1
2
3.

Предлагач програма
(означити X)

ЈЛС

Напомене

пропратно писмо
копија решења о регистрацији организације
три примерка обрасца предлога програма
це-де/флеш са предлогом програма
копија уговора о отварању рачуна са банком
одлуке о суфинансирању програма или потврда намере о
суфинансирању програма
копија статута
копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину и финансијског плана за текућу годину
писмо о намерама од издавача или медијских кућа уколико је програмом предвиђено бесплатно штампање или
објављивање одређених промотивних материјала
изјава да не постоје препреке из члана 118. став 5. и члана
133. став 5. Закона о спорту
календар такмичења надлежног спортског савеза за програм организације спортског такмичења од значаја за
општину/град
одлука надлежног органа носиоца програма о
утврђивању предлога годишњег програма
изјава о партнерству попуњена и потписана од стране
свих партнера у програму
одлука Спортског савеза _________ о утврђивању предлога годишњих програма
копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ није садржан у
решењу о регистрацији)
потврда надлежног националног гранског спортског савеза о чланству спортске организације
Други прилози
анализе, студије,
прегледи података

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
___________________________
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Прилози
ДЕО 5
УПУТСТВА:
• При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм
мора да испуњава услове и критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о финансирању
програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник
РС”, број 64/16) и Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини/граду _______ („________”,
бр. ___/___).
• Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и предложеном програму (назив, временско
трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује
лице овлашћено за заступање организације.
• За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати
спровођење јавне набавке у складу са законом.
• Из буџета општине/града финансирају се само програми спортских организација
које су чланови надлежних националних гранских спортских савеза.
• У оквиру предлога годишњег програма предложе се и програм активности за које
се подноси посебан програм, али ако тај програм буде одобрен, носилац програма
не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне
програме и по јавном позиву.
• За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се
означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма
припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а
посебно учешће на такмичењу, и то посебно за свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности
повезаних са спортом деце.
• Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног
значаја за општину/град _____ подноси један годишњи програм за све активности
које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,
наводи све активности које планира да реализује, подељене по програмским целинама, независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у
складу са Правилником о финансирању програма којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта у општини/граду ______.
• Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на
подтрошкове, према врсти, са међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни
трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у земљи, 1.4.
дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).
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• Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати,
мењати редослед питања и сл.). Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.
• Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се нађе за потребно.
• Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.
ИЗЈАВА:
1. Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине/града ____
није у обавези да одобри и финансира предложени програм.
2. Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су подаци наведени у овом обрасцу и документима поднетим уз овај образац истинити, тачни
и веродостојни.
3. Изјављујем да надлежни орган општине/града _______ може сматрати, у складу
са Законом о спорту, да је предлог програма повучен уколико се не одазовемо позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана позива или не извршимо
тражена прецизирања и интервенције у предлогу програма.
Место и датум: _______________________________
М. П.
РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 		
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ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ
ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

Прилози
Образац 2

Република Србија
ОПШТИНА/ГРАД ____________________
ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА
У ОБЛАСТИ СПОРТА КРОЗ ИЗГРАДЊУ, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
У 20___. ГОДИНИ
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: __________________
АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР
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ДЕО 1
1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
Пун назив
Седиште и адреса
Број телефона
Факс
И-мејл
Интернет страна (веб страна)
Особа за контакт (име, презиме, адреса, мејл, телефон, мобилни телефон)

НАПОМЕНА: Годишњи програм наведен у овом обрасцу подноси Спортски савез општине/града ________________, сходно члану 138. став 5. Закона о спорту.
2. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОГРАМА
Пун назив
Скраћени назив
Седише и адреса
Број телефона
Факс
И-мејл
Интернет страна (веб страна)
Број тек. рачуна и назив и адреса банке
Порески идентификациони број
Матични број
Особа за контакт (име, презиме, адреса, мејл, телефон, мобилни телефон)
Број под којим је спортски објекат уписан у Националну евиденцију спортских објеката
Категорија спортског објекта у Националној категоризацији спортских објеката
Стицање статуса спортског објекта од националног значаја
Година оснивања
Орган код кога је организација регистрована и регистарски број
Датум одржавања последње седнице Скупштине
Укупни приходи у претходној години
Планирани приходи у текућој години
Да ли постоје ограничења у коришћењу имовине и обављању делатности (стечај,
ликвидација, забрана обављања делатности)
Да ли организација има у току судске и арбитражне спорове (које и вредност спора)
Да ли је организација у последње две године правноснажном одлуком кажњена за прекршај
или привредни преступ везан за њену делатност
Да ли организација има блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама
социјалног осигурања
Назив програма који је у претходној години финансиран из јавних прихода, датум
подношења извештаја и да ли је реализација програма позитивно оцењена
Руководилац програма (име, презиме, адреса, број телефона, мејл адреса)
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Прилози
ДЕО 2
1. Назив програма
2. Врста програма (изградња; одржавање – реконструкција, адаптација, санација;
опремање)
3. Износ који се потражује
Укупни трошкови
програма

Износ који се потражује
од Општине/града

% укупних трошкова програма који
се тражи од Општине/града

4. Подаци о спортском објекту који се гради/одржава/опрема:
4.1. Назив спортског објекта
4.2. Локација – насеље, адреса, број катастарске парцеле и КО
4.3. Врста спортског објекта (затворени спортски објекат, отворени спортски
објекат, јавни спортски објекат, школски спортски објекат)
4.4. Површина спортског објекта (укупна и по деловима)
4.5. Категорија спортског објекта према Нацоналној категоризацији спортских
објеката
4.6. Имовинско-правни статус земљишта / спортског објекта (власник)
4.7. Спортске и друге организације које користе спортски објекат
4.8. Корисници спортског објекта (број спортиста и број гледалаца, просечна
година старости спортиста корисника, број сати коришћења)
4.9. Да ли спортски објекат испуњава прописане услове, у складу са Законом о
спорту, за обављање спортских активности и делатности на њему (ближе
описати испуњеност услова)?
4.10. Да ли је спортски објекат уписан у националну евиденцију спортских
објеката код Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, у складу
са Законом о спорту?
4.11. Степен изграђености (%) – код објеката у изградњи
4.12. Да ли је урбанистичким условима предвиђена могућност изградње спортског
објекта на наведеној локацији?
5. Циљеви програма (кратак опис инвестиције/програма):
5.1. Општи циљеви
5.2. Посебни циљеви (сврха програма)
6. Оправданост и очекивани резултати програма:
6.1. Како се програм уклапа у потребе и интересе грађана у области спорта у
граду/општини и основне циљеве и приоритете Програма развоја спорта
6.2. Циљне групе и процењен број директних и индиректних корисника
6.3. Каква је локална и регионална покривеност сличним спортским објектима
6.4. Опис резултата – користи које настају као последица успешно изведених
активности; утицај на циљне групе
6.5. Организације које носилац програма намерава да укључи у реализацију програма
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7. Време реализације програма:
7.1. Време (месец и година) почетка реализације
7.2. Време завршетка реализације
8. Подаци о типу/врсти радова (активности)
8.1. Спецификација радова/активности
Тип рада – назив
1.
2.
3.

Планирани износ средстава за извођење радова (активности)

8.2. Динамика радова (активности)
9. Евалуација програма (како ће се пратити реализација програма, укључујући и
наменско коришћење средстава, и вршити оцењивање реализације програма;
хоће ли евалуација бити унутрашња или спољна):
9.1. Како ће се пратити реализација програма?
9.2. Како ће се пратити наменско коришћење средстава?
9.3. План евалуације – Које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује и
како, који су индикатори успешности реализације циљева?
10. Одрживост програма
10.1. Финансијски аспекти – како ће се објекат финансирати по завршетку
програма?
10.2. Коме ће припадати „власништво“ над резултатима програма?
10.3. На који начин ће се управљати (укључујући и одржавање) изграђеним спорт
ским објектом?
10.4. Анализа потенцијалних ризика и препрека за реализацију програма и начини
реакције на њих
11. Буџет програма – план финансирања и трошкови (врста трошкова и висина
потребних средстава):
11.1. Укупна вредност програма
11.2. Износ до сада уложених средстава (из претходних година – код програма
који је започет ранијих година)
11.3. Износ средстава за завршетак целокупног програма
11.4. Нефинансијско учешће
11.5. Буџет програма (план финансирања)
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Прилози
Потребна средства за реализацију програма:
ОЧЕКИВАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА
Град/општина
Друге јавне власти (навести које)
Сопствена средства
Остали извори
УКУПНИ ПРИХОДИ

Висина планираних средстава

Трошкови реализације програма (бруто):
ВРСТА ТРОШКОВА
ЈЕД. МЕРЕ БРОЈ ЈЕД. ЦЕНА по јединици УКУПНО
Директни трошкови – спецификација потребних радова
1.
2.
3.
Укупни оправдани директни трошкови
Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од укупне вредности програма)
1. Зараде запослених
2. Остали трошкови
Укупни оправдани индиректни трошкови
УКУПНО

12.
13.

14.
15.
16.
17.

11.6. Временски план употребе средстава
11.7. Колико је укупно уложено у последњих пет година и из којих извора?
Информације о јавним набавкама које су потребне за спровођење програма
Да ли за планиране активности постоји потребна документацију у складу са законом којим се уређују планирање и изградња објеката (власнички лист, употребна
дозвола за постојећи спортски објекат, локацијска дозвола, главни пројекат, грађевинска дозвола, решење којим се одобрава извођење радова на адаптацији или
санацији – година издавања, односно прибављања)?
Степен спремности програма
Подаци о опреми која се набавља (код програма опремања спортског објекта)
На који начин ће се у јавности промовисати програм и општина/град _______ као
давалац средстава
Посебне напомене
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ДЕО 3
ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА
Носилац програма:
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
1.

Обавезни прилози
подносилац
(у зависности од природе програма)
(означити X)
пропратно писмо
копија решења о регистрацији организације
три примерка обрасца предлога програма
це-де/флеш са предлогом програма
изјава да не постоје препреке из члана 119. став 6. и
члана 133. став 4. Закона о спорту
одлука надлежног органа носиоца програма о
подношењу предлога програма
изјава о партнерству попуњена и потписана од
стране свих партнера у програму
власнички лист за земљиште и објекат
уговор о заједничком улагању
локацијска дозвола
грађевинска дозвола или решење којим се одобрава
извођење радова на адаптацији или санацији спортског објекта
главни пројекат према закону код изградње
објеката
окончана или последња привремена ситуација за
извршене радове
извештај надзорног органа – код фазне изградње
изјава да су обезбеђена финансијска средства
за израду и контролу техничке документације,
ангажовање стручног надзора, технички преглед и
прибављање употребне дозволе, укњижбе и сл.
Предрачун радова
Необавезни прилози
Писмо препоруке

Општина/
град

Напомене

Напомена: У прилогу мора бити приложена сва документација којом се доказује
испуњеност прописаних услова и критеријума за финансирање програма (предрачун
радова; власнички лист за земљиште и објекат; уговор о заједничком улагању; решење
о регистрацији; изјава о непостојању законских препрека за добијање програма;
локацијска дозвола, грађевинска дозвола или решење којим се одобрава извођење
радова на адаптацији или санацији спортског објекта; главни пројекат према закону код
изградње објеката; окончана или последња привремена ситуација за извршене радове и
извештај надзорног органа – код фазне изградње; други докази).
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ДЕО 4
УПУТСТВА:
• Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније
информације о организацији и предложеном програму (назив, временско трајање,
финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице
овлашћено за заступање организације.
• Предлог програма изградње, опремања и одржавања спортског објекта подноси
власник земљишта или спортског објекта, уз сагласност власника земљишта, односно спортског објекта (члан 116. став 5. Закона о спорту).
• За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати
спровођење јавне набавке у складу са законом.
• Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на
подтрошкове, према врсти, са међузбиром.
• Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца и ништа не мењати у
односу на већ унет текст у обрасцу (немојте брисати, мењати редослед питања и
сл.). Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања
– ништа се не „подразумева“.
• Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се нађе за потребно.
• Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.
ИЗЈАВА:
1. Изјављујем да смо упознати и сагласни да Општинско/Градско веће није у обавези
да одобри и финансира предложени програм.
2. Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су подаци наведени
у овом обрасцу и документима поднетим уз овај образац истинити и веродостојни.
3. Изјављујем да Општинско/Градско веће може сматрати, у складу са Законом о
спорту, да је предлог програма повучен уколико се не одазовемо позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана позива или не извршимо тражена прецизирања и интервенције у предлогу програма.
Место и датум: _______________________________
М. П.
РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 			
					

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ
ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
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Образац број 3

Република Србија
ОПШТИНА/ГРАД ____________________
ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА
КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА
У ОБЛАСТИ СПОРТА
КРОЗ ДАВАЊЕ СТИПЕНДИЈА И НОВЧАНИХ НАГРАДА
У 20___. ГОДИНИ
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:______________________

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР
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Прилози
ДЕО 1
1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
Пун назив
Седиште и адреса
Број телефона
Факс
И-мејл
Интернет страна (веб страна)
Особа за контакт (име, презиме, адреса, мејл, телефон, мобилни телефон)

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез
општине/града ________________, сходно члану 138. став 5. Закона о спорту.
2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА
Пун назив
Скраћени назив
Седише и адреса
Број телефона
Факс
И-мејл
Интернет страна (веб страна)
Број жиро рачуна и назив и адреса банке
Порески идентификациони број
Особа за контакт (име, презиме, адреса, мејл, телефон, мобилни телефон)
Грана/област спорта
Категорија спорта у Националној категоризацији спортова
Ранг надлежног националног гранског спортског савеза
Ранг спортске организације према Категоризацији спортских организација у
општини/граду
Орган код кога је организација регистрована и регистарски број
Заступник организације
Руководилац програма
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ДЕО 2
Области потреба и интереса грађана у области спорта утврђене чланом 137. став 1.
Закона о спорту на коју се годишњи програм односи (заокружити):
1) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста – члан 137. став 1. тачка 10) ЗС;
2) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта –
члан 137. став 1. тачка 16) ЗС.
1. Назив програма
2. Износ који се потражује
3. Учесници у реализацији програма (лица којима се дају стипендије и новчане награде):
3.1. За доделу стипендија категорисаном, посебно перспективним спортистима
(навести за сваког спортисту):
3.1.1. Име и презиме:
3.1.2. Датум и место рођења:
3.1.3. ЈМБГ:
3.1.4. Место станивања и адреса:
3.1.5. Број телефона:
3.1.6. Категорија по Националној категоризацији спортиста:
3.1.7. Спортска организација за коју наступа:
3.2. За доделу новчане награде за постигнуте спортске резултате:
3.2.1. Име и презиме:
3.2.2. Датум и место рођења:
3.2.3. ЈМБГ:
3.2.4. Место станивања и адреса:
3.2.5. Број телефона:
3.2.6. Назив такмичења на коме је освојена медаља или титула:
3.2.7. Постигнути спортски резултат:
3.3. За доделу признања и награде спортској организацији:
3.3.1. Назив:
3.3.2. Седиште и адреса:
3.3.3. Постигнути спортски резултат:
4. Образложење основа за доделу стипендије и новчане награде
5. Финансијски план програма – трошкови (врста трошкова и висина потребних
средстава):
6. Како ће реализовање програма бити медијски подржано:
7. Посебне напомене:

302

Прилози
ДЕО 3
ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА
Носилац програма:
Бр. Обавезни прилози
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

пропратно писмо
копија решења о регистрацији организације
три примерка обрасца предлога програма
це-де/флеш са предлогом програма
одлука надлежног органа носиоца програма о
подношењу предлога програма
одлука о категоризацији спортисте
званични билтен са такмичења на коме су постигнути резултати
потврда надлежног националног гранског спортског
савеза о постигнутом спортском резултату
копија уговора о отварању рачуна са банком

12.

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ није садр
жан у копији решења о регистрацији организације)
изјава да не постоје препреке из члана 118. ст. 4. и 5. и
члана 133. став 5. Закона о спорту
доказ о успеху у школи у претходној школској години

13.

оригинално уверење о држављанству

14.

копија акта којим је утврђена здравствена способност
спортисте, у складу са Законом о спорту (стипендије)
Необавезни прилози

11.

подносилац ОПШТИНА/ Напомене
(означити X) ГРАД

1.
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ДЕО 4
УПУТСТВА:
• Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније
информације о организацији и предложеном програму. Пропратно писмо потписује лице овлашћено за заступање организације.
• Део 2. обрасца се попуњава у зависности од природе, врсте и садржине програма.
• Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца и ништа не мењати у
односу на већ унет текст у обрасцу (немојте брисати, мењати редослед питања и
сл.). Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања
– ништа се не „подразумева“.
• Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се нађе за потребно.
• Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.
ИЗЈАВА:
1. Изјављујем да смо упознати и сагласни да Општинско/Градско веће није у обавези
да одобри и финансира предложени програм.
2. Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су подаци наведени
у овом обрасцу и документима поднетим уз овај образац истинити и веродостојни.
3. Изјављујем да Општинско/Градско веће може сматрати, у складу са Законом о
спорту, да је предлог програма повучен уколико се не одазовемо позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана позива или не извршимо тражена прецизирања и интервенције у предлогу програма.
Место и датум: _______________________________
М. П.
РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 			
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ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ
ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

Прилози
Образац 4

Република Србија
ОПШТИНА/ГРАД ____________________
ПРЕДЛОГ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА
КОЈИМ СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА
У ОБЛАСТИ СПОРТА
У 20___. ГОДИНИ
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:__________________
АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР
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ДЕО 1
ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА
Пун назив
Скраћени назив
Седиште и адреса
Број телефона
Факс
И-мејл
Интернет страна (веб страна)
Број жиро рачуна и назив и адреса банке
Порески идентификациони број
Особа за контакт (име, презиме, адреса, мејл, телефон, мобилни телефон)
Грана/област спорта
Правни статус
Категорија спорта у Националној категоризацији спортова
Ранг спортске организације према Категоризацији спортских организација у општини/граду
Година оснивања
Орган код кога је организација регистрована и регистарски број
Име и презиме, функција, датум избора и дужина мандата лица овлашћеног за заступање,
адреса, мејл, телефон, мобилни телефон
Име и презиме председника органа управе организације, адреса, мејл и телефон
Чланство у надлежном националном спортском савезу
Број регистрованих и број категорисаних (по категоријама) спортиста
Број регистрованих и број категорисаних (по категоријама) спортских стручњака
Укупан број запослених
Број непосредних и посредних чланова организације
Датум одржавања последње Изборне скупштине
Датум одржавања последње седнице Скупштине
Укупни приходи у претходној години
Планирани приходи у текућој години
Да ли постоје ограничења у коришћењу имовине и обављању делатности (стечај, ликвидација,
забрана обављања делатности)
Да ли организација има у току судске и арбитражне спорове (које и вредност спора)
Да ли је организација у последње две године правноснажном одлуком кажњена за прекршај
или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине,
раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту
Да ли организација има блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама
социјалног осигурања
Назив програма који је у претходној години финансиран из јавних прихода, датум
подношења извештаја и да ли је реализација програма позитивно оцењена
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Прилози
ДЕО 2
Област потреба и интереса грађана на коју се посебни програм односи (заокружити):
1. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима – члан 137.
став 1. тачка 4) Закона о спорту;
2. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање – члан 137. став 1. тачка 9) Закона о спорту;
3. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање,
намештање спортских резултата и др.) – члан 137. став 1. тачка 11) Закон о спорту;
4. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката
у својини јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за
спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта – члан 137. став 1. тачка 15) Закон о спорту.
1. Назив програма
2. Локација(е) (навести све локације на којима се програм реализује)
3. Средства из буџета општине/града ____________
Укупни трошкови програма

Средства општине/града

% укупних трошкова које
финансира општина/град

4. Кратак садржај (опис) програма (највише једна страна) – укратко представити:
дужину трајања програма, циљеве, партнере, циљне групе, крајње кориснике,
резултате, основне активности:
5. Циљеви програма (на максимално једној страни формулисати опште и посебне
циљеве):
5.1. Општи циљеви
5.2. Посебни циљеви (сврха програма)
6. Оправданост програма:
6.1. Како се програм уклапа у основне циљеве и приоритете Националне
стратегије развоја спорта и Програм развоја спорта у граду/општини
6.2. Проблеми и могуће препреке за реализацију програма
6.3. Циљне групе и процењен број директних и индиректних корисника
6.4. Разлози за одабир циљних група и активности
6.5. Повезаност програма са циљним групама
6.6. Критеријуми за одабир спортиста који учествују у реализацији програма
организовања спортског кампа
7. Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – означење и
опис самосталних програмских целина и активности; навести хронолошки све
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активности које ће се реализовати у оквиру програма и сваку описати са једним
или два пасуса у којима ће се навести подактивности, које ће циљне групе бити
обухваћене, како ће се реализовати, шта ће бити улога сваког од партнера
8. Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности):
8.1. Време
8.2. Време почетка реализације
8.3. Време завршетка реализације
8.4. Активности/програмске целине по месецима
НАЗИВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Учесник

(означавање се врши са XX)
9. Учесници у реализацији програма:
9.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)
9.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама – улогама у програму)
9.3. Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама и уз кратак
опис улоге сваког члана тима)
9.4. Организације партнери (опис партнера) и разлози за предложену улогу сваког
партнера
10. Капацитет носиоца програма за управљање и реализацију програма:
10.1. Искуства носиоца програма у сличним програмима и активностима
10.2. Ресурси (људски и материјални)
11. Средства за реализацију програма (опрема и други капацитети) – која је опрема
потребна за реализацију програма и који су то капацитети којима носилац програма већ располаже
12. Очекивани резултати програма:
12.1. Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма (максимално
једна страна)
12.2. Опис резултата (максимално четири стране) – користи које настају као
последица успешно изведених активности; утицај на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања и др.
13. Да ли је програм повезан са претходно реализованим програмима (уколико постоји таква веза и на који начин)?
14. Евалуација програма (како ће се пратити реализација програма, укључујући и
наменско коришћење средстава, и вршити оцењивање реализације програма;
хоће ли евалуација бити унутрашња или спољна):
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14.1. Како ће се пратити реализација програма?
14.2. Како ће се пратити наменско коришћење средстава?
14.3. План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, успешности, утицаја, релевантности и
одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се пратити и оцењивати и како, који су индикатори успешности реализације програма?
15. Одрживост програма
15.1. Финансијски аспекти – како ће активности бити финансиране по завршетку
програма?
15.2. Како ће бити настављене исте или сличне активности?
15.3. Да ли ће структуре које ће омогућити наставак активности бити присутне
до краја програма?
15.4. Коме ће припадати „власништво“ над резултатима програма?
15.5. Какав ће утицај активности имати на структурном нивоу?
15.6. Анализа потенцијалних ризика и начини реакције на њих
15.7. Опис предуслова и претпоставки за реализацију програма
16. Финансијски план програма, по врстама извора средстава и врстама трошкова:
16.1. Укупна вредност програма:
16.2. Нефинансијско учешће носиоца програма:
16.3. Финансијски план програма
План финансирања програма:
ИЗВОРИ ПРИХОДА
Општина/град
Друге јавне власти (навести које)
Надлежни спортски савез
Сопствена средства за реализацију програма
Спонзори (који)
Донатори (који)
Остали извори
УКУПНИ ПРИХОДИ

Планирана средства

Укупни трошкови за финансирање реализације програма:
ВРСТА ТРОШКОВА
ЈЕД. МЕРЕ БРОЈ ЈЕД. ЦЕНА по јединици
Директни трошкови
1. трошкови путовања и дневнице за лица која
непосредно учествују у реализацији програма
2. трошкови куповине опреме и реквизита
3. трошкови смештаја и исхране
4. трошкови котизације за учешће

УКУПНО
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ВРСТА ТРОШКОВА
ЈЕД. МЕРЕ БРОЈ ЈЕД. ЦЕНА по јединици
5. трошкови изнајмљивања простора, опреме
и реквизита
6. хонорари лица која учествују у реализацији
програма
7. транспорт опреме и реквизита
8. осигурање (путно осигурање и осигурање од
повреда)
9. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)
10. визе
11. ширење информација и комуникације
(маркетинг); набавка пропагандног материјала
12. превод докумената
13. штампање публикација и материјала
14. антидопинг едукација
15. ревизије реализације програма
16. трошкови зараде привремено запослених стручних лица на реализацији програма (бруто зарада)
17. спровођење јавних набавки
18. набавка стручне литературе и
компјутерских програма
Укупни оправдани директни трошкови
Индиректни трошкови (максимално 15% од
оправданих директних трошкова)
Остали трошкови (трошкови комуналних
услуга, ПТТ трошкови, интернет, набавка
канцеларијског материјала и сл.)
Укупни оправдани индиректни трошкови
УКУПНО

УКУПНО

НАПОМЕНА: Наведени финансијски план програма садржи могуће (допуштене) финансијске
трошкове, у оквиру којих су наведени дозвољени трошкови по врстама трошкова. Сваку врсту
трошкова треба поделити на подврсте (нпр. 1. на 1.1, 1.2, 1.3), у зависности од природе трошка.
На пример: трошкове путовања разделити према виду превоза и да ли је у земљи или иностранству; бруто зараде лица запослених на реализацији програма разделити према називима радних места, односно улози у реализацији програма; хонораре учесника у реализацији програма
разделити према програмским целинама у којима су ангажовани, односно улози у реализацији
програма итд. Буџет програма може бити приложен и као посебна ексел табела.
16.4. Динамички план коришћења средстава:
17. Како ће реализовање програма бити медијски подржано:
18. Други поднети предлози за финансирање различитих програма носиоца програма из
јавних прихода и средстава међународних (владиних и невладиних) организација:
19. Програми носиоца програма који су у последње три године финансирани из јавних
прихода и средстава међународних организација (назив и висина средстава):
20. Посебне напомене:
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ДЕО 3
ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА
Носилац програма:
Бр. Врста прилога (обавезних)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.

Предлагач програма
(означити X)

Општина/ Напомене
град

пропратно писмо
копија решења о регистрацији организације
три примерка обрасца предлога програма
це-де/флеш са предлогом програма
копија уговора са банком о отварању рачуна
одлуке о суфинансирању програма или потврда
намере о суфинансирању програма
копија статута
копија годишњег извештаја и завршног рачуна за
претходну годину и финансијског плана за текућу
годину
писмо о намерама од издавача или медијских
кућа уколико је програмом предвиђено бесплатно
штампање или објављивање одређених промотивних материјала
изјава да не постоје препреке из члана 118. ст. 4. и
5. и члана 133. став 5. Закона о спорту
одлука надлежног органа носиоца програма о
подношењу предлога програма
позивно писмо за учешће на конференцији, семинару и сл.
изјава о партнерству попуњена и потписана од
стране свих партнера у програму
копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ није
садржан у решењу о регистрацији)
Други прилози
материјали који илуструју рад организације (референце)
писмо препоруке
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ДЕО 4
УПУТСТВА:
• При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм
мора да испуњава услове и критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени
гласник РС”, број 10/16) и услове и критеријуме из Правилника о финансирању
програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник
РС”, број 64/16) и Правилника о финансирању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини/граду ___________.
• Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и предложеном програму (назив, временско
трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује
лице овлашћено за заступање организације.
• За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати
спровођење јавне набавке у складу са законом.
• За сваку област потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. тач. 4), 9), 11) и
15) Закона о спорту подноси се посебан програм, односно за сваки програм из различите области потреба и интереса грађана мора се сачинити посебан образац. У
оквиру обрасца у делу 2. тачка 7. (детаљан опис активности) посебно се означавају
и приказују самосталне програмске целине, укључујући и самосталне програмске
целине које се састоје из активности повезаних са спортом деце.
• Надлежни национални спортски савези подносе предлоге посебних програма искључиво уз предлоге годишњих програма.
• Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке врсте трошкова
раздвојени на подврсте трошкова, према врсти са међузбиром (нпр. 1. путни
трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству,
1.3. дневнице у земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).
• Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца и ништа не мењати
у односу на већ унет текст у обрасцу (немојте брисати, мењати редослед питања
и сл.). Програм треба написати тако што се у обрасцу одговара на постављена
питања – ништа се не „подразумева”.
• Образац треба попунити фонтом ариел 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се нађе за потребно.
• Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.
ИЗЈАВА:
1. Изјављујем да смо упознати и сагласни да Општинско/Градско веће није у обавези
да одобри и финансира предложени програм.
2. Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су подаци наведени у овом обрасцу и документима поднетим уз овај образац истинити, тачни
и веродостојни.
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Прилози
3. Изјављујем да Општинско/Градско веће може сматрати, у складу са Законом
о спорту, да је предлог програма повучен уколико се не одазовемо позиву за
закључење уговора у року од осам дана од дана позива или не извршимо тражена
прецизирања и интервенције у предлогу програма.
Место и датум: _______________________________
М. П.
РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ
ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
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Образац 5

Република Србија
ОПШТИНА/ГРАД ____________________
ТАБЕЛА ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА
којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
Назив програма: _________________________________________________
Секција
1. Финансијски и оперативни капацитет
1.1. Да ли носилац програма и партнери имају довољно искуства у вођењу
сличних програма
1.2. Да ли носилац програма и партнери имају довољно стручности и техничког
знања за вођење предложеног програма (имајући у виду тип активности које су
предвиђене програмом)
1.3. Да ли носилац програма и партнери имају довољне управљачке капацитете
(укључујући особље, опрему и способност за управљање предложеним буџетом
програма)
1.4. Да ли носилац програма има довољно стабилне и довољне изворе
финансирања
2. Релевантност
2.1. Конзистентност програма са општим интересом у области спорта
утврђеним Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта и Програмом развоја
спорта у општини/граду
2.2. У којој мери програм задовољава потребе и узима у обзир ограничења која
постоје у области спорта у општини/граду
2.3. Колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани субјекти који су везани
за програм, односно посредници, крајњи корисници, циљне групе – у којој
категорији спорта се годишњи програм реализује
2.4. Да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно дефинисане и
добро одмерене и да ли им програм прилази на прави начин
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Макс. резултат Оцена
20
5
5
5
5
25
5
5
5
5

Прилози
Секција
2.5. Да ли програм поседује додатне квалитете, као што су: оригиналност и
инвентивност, заступање унапређења бављења спортом у свим сегментима
становништва, увођење структурних промена у области спорта, брига о
перспективним спортистима, омогућавање достизања врхунских спортских
резултата, омасовљење женских спортских организација
3. Методологија
3.1. Да ли су планиране активности одговарајуће, практичне и доследне
циљевима и очекиваним резултатима
3.2. Колико је компактан целокупан план програма
3.3. Да ли је јасно дефинисан план за праћење и процену остваривања циљева и
за процену резултата програма
3.4. Да ли је учешће партнера, циљне групе и крајњих корисника и њихово
ангажовање у реализацији програма добро одмерено
3.5. Да ли је план реализације програма добро разрађен и изводљив
3.6. Да ли предлог програма садржи индикаторе успешности програма који се
могу објективно верификовати
4. Одрживост програма
4.1. Да ли ће активности предвиђене програмом имати конкретан утицај на
циљне групе, дугорочно унапређење рада носиоца програма и развој спорта у
општини/граду
4.2. Да ли ће програм имати вишеструки утицај, укључујући могућност
мултипликовања и продужавања резултата активности као и даљег преношења
позитивних искустава
4.3. Да ли су очекивани резултати програма развојно, институционално и
финансијски одрживи
5. Буџет и рационалност трошкова
5.1. Да ли је однос између финансијског плана програма, односно процењених
трошкова и очекиваних резултата задовољавајући
5.2. Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију програма
Максимални укупни резултат

Макс. резултат Оцена
5

30
5
5
5
5
5
5
15
5
5
5
10
5
5
100

Секција 1
Секција 2
Секција 3
Секција 4
Секција 5
УКУПНО

Коментар:
Датум _____________________
ПОТПИС ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ИЗВРШИЛО ВРЕДНОВАЊЕ
________________________________
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Образац 6

Република Србија
ОПШТИНА/ГРАД ____________________
ТАБЕЛА ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КАТЕГОРИСАНИХ
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
Назив програма: _________________________________________________
Секција
Макс. резултат Оцена
1. Ранг спортске организације
100
број бодова који има спортска организација на основу извршеног рангирања за
1–100
текућу годину
2. Финансијски и оперативни капацитет
20
2.1. Да ли носилац програма и партнери имају довољно искуства у вођењу слич5
них програма
2.2. Да ли носилац програма и партнери имају довољно стручности и техничког
5
знања за вођење предложеног програма (имајући у виду тип активности које су
предвиђене програмом)
2.3. Да ли носилац програма и партнери имају довољне управљачке капацитете
5
(укључујући особље, опрему и способност за управљање предложеним буџетом
програма)
2.4. Да ли носилац програма има довољно стабилне и довољне изворе
5
финансирања
3. Релевантност
25
3.1. Конзистентност програма са општим интересом у области спорта
5
утврђеним Законом о спорту и Стратегијом развоја спорта и Програмом развоја
спорта у општини/граду
3.2. У којој мери програм задовољава потребе и узима у обзир ограничења која
5
постоје у области спорта у општини/граду
3.3. Колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани субјекти који су везани
5
за програм, односно посредници, крајњи корисници, циљне групе – у којој
категорији спорта се годишњи програм реализује
3.4. Да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно дефинисане и до5
бро одмерене и да ли им програм прилази на прави начин
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Прилози
Секција
Макс. резултат Оцена
3.5. Да ли програм поседује додатне квалитете, као што су: оригиналност и
5
инвентивност, заступање унапређења бављења спортом у свим сегментима становништва, увођење структурних промена у области спорта, брига о перспективним спортистима, омогућавање достизања врхунских спортских резултата,
омасовљење женских спортских организација
4. Методологија
30
4.1. Да ли су планиране активности одговарајуће, практичне и доследне
5
циљевима и очекиваним резултатима
4.2. Колико је компактан целокупан план програма
5
4.3. Да ли је јасно дефинисан план за праћење и процену остваривања циљева и
5
за процену резултата програм?
4.4. Да ли је учешће партнера, циљне групе и крајњих корисника и њихово
5
ангажовање у реализацији програма добро одмерено
4.5. Да ли је план реализације програма добро разрађен и изводљив
5
4.6. Да ли предлог програма садржи индикаторе успешности програма који се
5
могу објективно верификовати
5. Одрживост програма
15
5.1. Да ли ће активности предвиђене програмом имати конкретан утицај на
5
циљне групе, дугорочно унапређење рада носиоца програма и развој спорта у
општини/граду
5.2. Да ли ће програм имати вишеструки утицај, укључујући могућност
5
мултипликовања и продужавања резултата активности као и даљег преношења
позитивних искустава
6. Буџет и рационалност трошкова
10
6.1. Да ли је однос између финансијског плана програма, односно процењених
5
трошкова и очекиваних резултата задовољавајући
6.2. Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију програма
5
УКУПНО
200
Секција 1
Секција 2
Секција 3
Секција 4
Секција 5
Секција 6
УКУПНО

Коментар:
Датум _____________________

Потпис лица које је извршило вредновање
________________________________
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Образац 7

Република Србија
ОПШТИНА/ГРАД ____________________
ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

Назив програма
Назив носиоца програма
Телефон
Факс
И-мејл
Адреса
Лице овлашћено на заступање
Руководилац програма
Број уговора

1. Временски период за који се подноси извештај:
Почетак реализације
Завршетак програма

2. Кратак опис циљева програма који је требало да буду постигнути (према областима из члана 137. став 1. Закона о спорту):
3. У којој мери је програм реализован (реализоване активности навести према
одобреном програму и одобреним програмским целинама, односно акционом
плану код изградње / инвестиционог одржавања спортских објеката):
4. Опис постигнутих резултата (према областима из члана 137. став 1. Закона о
спорту и програмским целинама):
5. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом:
6. Непосредни учесници у реализацији програма:
6.1. Број учесника (укупно и по категоријама):
6.2. Тим који је реализовао програм:
6.3. Организације партнери које су учествовале у програму:
7. Реализација финансијског плана програма (финансијски извештај може бити поднет као посебан прилог):

318

Прилози
7.1. Приходи
ИЗВОР ПРИХОДА
Општина/град
Република Србија
Аутономна покрајина
Надлежни спортски савез
Сопствена средства за реализацију програма
Спонзорство
Донаторство
Остали извори (прецизирати који)
УКУПНИ ПРИХОДИ

Износ средстава

7.2. Обрачун трошкова (сваки трошак мора бити документован приложеним
фотокопијама рачуна или докумената који су основ за исплату – уговор, одлука
надлежног органа) издатим на организацију носиоца програма и изводима из банке/
трезора којима се документују одговарајућа плаћања. Сваки трошак се означава
одговарајућим бројем од 1 и даље. У обрачун се уписују назив и време настанка трошка
и сваки појединачни износ. Документација која се односи на утрошак средстава мора
да упућује на конкретни трошак из финансијског плана програма).
СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

ВРСТА ТРОШКОВА

Број рачуна/
фактуре по
којој је извршено плаћање

Назив пр.
лица коме
је извршено
плаћање

Број извода из банке
и датум
трансакције

Нумеричка ознака ИЗдокумента НОС
у прилогу

ОПРАВДАНИ ДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА (по редоследу
врсте трошкова из обрасца
предлога годишњег, односно
посебног програма)
1
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
5.
6.
Директни трошкови укупно
ОПРАВДАНИ ИНДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ НОСИОЦА ПРОГРАМА
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Зарада запослених који
не учествују непосредно у
реализацији програма
Остали трошкови
Индиректни трошкови укупно

1.
2.
УКУПНО:

7.3. Дугови (издаци за реализацију програма који нису покривени, према висини и врсти):
8. Кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма:
9. Оцена ревизора
Датум _____________________
М. П.
РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА		
________________________
Датум пријема извештаја
Извештај прегледао и оценио
Извештај прихваћен и позитивно оцењен
Датум
Потпис службеног лица општине/града
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ДА НЕ

Прилози
Образац 8

Република Србија
ОПШТИНА/ГРАД ____________________
ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ИЗГРАДЊЕ, ОПРЕМАЊА, ОДРЖАВАЊА СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА

Назив програма
Назив носиоца програма
Телефон
Факс
И-мејл
Адреса
Руководилац програма
Број уговора

1. Временски период за који се подноси извештај:
Почетак реализације
Завршетак програма

2. Кратак опис циљева програма који је требало да буду постигнути (према областима из члана 137. став 1. Закона о спорту):
3. У којој мери је програм реализован:
4. Опис постигнутих резултата (према областима из члана 137. став 1. Закона о
спорту и програмским целинама):
5. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом:
6. Реализација буџета програма (финансијски извештај којим је обухваћен укупан
износ средстава – од израде главног пројекта до прибављања употребне дозволе,
може бити поднет као посебан прилог):
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7. Извори финансирања
ИЗВОР
Град/општина
Република Србија
Аутономна покрајина
Спортски савез
Сопствена средства за реализацију програма
Спонзорство
Донаторство
Остали извори (прецизирати који)
УКУПНИ ПРИХОДИ

Износ средстава

8. Кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма:
Датум _____________________
М. П.
РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА					
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
_____________________				______________________

Датум пријема извештаја
Извештај прегледао и оценио
Извештај прихваћен и позитивно оцењен
Датум
Потпис службеног лица општине/града
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Образац 9

Република Србија
ОПШТИНА/ГРАД ____________________
ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

Назив програма
Назив носиоца програма
Телефон
Факс
И-мејл
Адреса
Лице овлашћено на заступање
Руководилац програма

1. Период за који се подноси извештај:
Почетак реализације
Завршетак фазе
Планирани крај програма
Процењени крај програма

2. У којој мери је програм реализован (реализоване и планиране активности навести према одобреном програму и одобреним програмским целинама, односно акционом плану код изградње/инвестиционог одржавања спортских објеката):
Област потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона о спорту:
_____________
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АКТИВНОСТИ РЕAЛИЗОВАНЕ У ПЕРИОДУ ИЗВЕШТАВАЊА
Програмска целина: __________________
РБ
Активност
акт.
1.

(Назив самосталне програмске целине)

1.1

(Активност)

Учесник

Период спровођења
активности
Датум
почетка
дд.мм.
гггг

РБ
Резултат
резултата
Датум
завршетка

дд.мм.гггг

1.2
...
2.
2.1
2.2
...

1.1.1
1.2.1
…
2.1.1
2.2.1
…

АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
РБ
Планирани
Планирани даАктивност
акт.
датум почетка тум завршетка
1.
(Назив самосталне програмске целине)
1.1 (Активност)
дд.мм.гггг
дд.мм.гггг
1.2
...
2.
2.1.
2.2

РБ
Резултат
резултата
1.1.1
1.2.1
…
2.1.1.
2.2.1
...

3. Кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма; уочени
ризици за даљу реализацију програма; захтеви за промене:
3.1. Опис проблема
3.2. Уочени ризици
3.3. Захтеви/предлози за промене
4. Средстава која су обезбеђена за реализацију програма:
ИЗВОР ПРИХОДА
Град/општина
Република Србија
Аутономна покрајина
Спортски савез
Сопствена средства за реализацију програма
Спонзорство
Донаторство
Остали извори (прецизирати који)
УКУПНИ ПРИХОДИ
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5. Трошкови, односно расходи на реализацији програма
Обрачун трошкова (Свака врста трошкова се означава одговарајућим бројем од
1 и даље. У обрачун се уписују назив и време настанка трошка и сваки појединачни износ.)
СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

ВРСТА ТРОШКОВА

Број рачуна/фактуре
по којој је
извршено
плаћање

Назив пр.
лица коме
је извршено
плаћање

Број извода из банке
и датум
трансакције

Нумеричка
ознака документа у
прилогу

ИЗНОС

ОПРАВДАНИ ДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА
(по редоследу врсте трошкова
из обрасца предлога годишњег,
односно посебног програма)
1
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

Директни трошкови укупно
ОПРАВДАНИ ИНДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ НОСИОЦА ПРОГРАМА
Зарада запослених који
не учествују непосредно у
реализацији програма
Остали трошкови
Индиректни трошкови укупно
УКУПНО:

Датум:
М. П.
РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 			
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА
						ЗАСТУПАЊЕ НОСИОЦА ПРОГРАМА
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Образац 10

Република Србија
ОПШТИНА/ГРАД ____________________
ВРЕДНОВАЊЕ (ОЦЕНА) ПРЕДЛОЖЕНОГ ПРОГРАМА
1. Подаци о програму
Назив носиоца програм
Назив програма
Област из члана 137. став 1. Закона
Врста програма
Број предмета

ГОДИШЊИ – ПОСЕБНИ

2. Обустављање вредновања (евалуације) предлога програма због формалних/административних недостатака (попуњава се само ако постоје прописани разлози)
Р. бр.

ОБУСТАВЉА СЕ ДАЉЕ ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗБОГ
СЛЕДЕЋИХ ФОРМАЛНИХ/АДМИНИСТРАТИВНИХ НЕДОСТАТАКА

1.
2.
Датум:
Потпис овлашћеног лица
јединице локалне самоуправе:

3. Обустављање вредновања предлога програма због незадовољавајућих финансијских и оперативних капацитета носиоца програма или због незадовољавајућег
значаја програма
4. Прелиминарна оцена програма са становишта квалитета програма
4.1. Описна оцена
4.2. Да ли захтева додатне преговоре?
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5. Коначан предлог у вези с одобрењем програма
Да ли се предлаже одобрење програма
Висина тражених средстава
Висина средстава која се предлаже
Потписи чланова Стручне комисије

ДА НЕ

1.
2.
3.

Кратак коментар:

СТРУЧНА КОМИСИЈА
Председник

6. Одлука о одобрењу програма
Да ли се одобрава програм
Висина одобрених средстава
Рокови за уплату средстава
(рате – време и висина)

ДА НЕ
1. рата до ____________ Висина: ________________
2. рата до ____________ Висина: ________________
3. рата до ____________ Висина: ________________

Број и датум решења надлежног органа
Број и датум уговора

Датум _______________________
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
СЛУЖБЕНА ЗАБЕЛЕШКА:

Датум: __________

ПОТПИС ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ САЧИНИЛО
СЛУЖБЕНУ ЗАБЕЛЕШКУ
____________________________
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Образац број 11

Република Србија
ОПШТИНА/ГРАД ____________________

ИЗЈАВА О ПАРТНЕРСТВУ
НАЗИВ ПРОГРАМА:______________________
НОСИЛАЦ ПРОГРАМА:___________________
Својим потписом потврђујемо следеће:
• Упознати смо са предлогом програма и разумели смо своју улогу у програму, те
обавезе које произилазе из истог уколико буде одобрен за финансирање.
• Својим капацитетима (људским и материјалним) можемо обезбедити успешно
спровођење активности у које ћемо бити укључени и за које ћемо бити одговорни.
• Сагласни смо да носилац програма буде носилац програмских активности, управља програмом, те у случају да програм буде одобрен, потпише уговор са општином/градом _______ , као и евентуални анекс уговора.
• Преузимамо обавезу редовног планирања и извештавања у програмском и финансијском сегменту програма према носиоцу програма, а у складу са захтевима из
уговора потписаног између општине/града __________ и носиоца програма.
• Носиоцу програма и општини/граду ________ ћемо омогућити супервизију свих
програмских активности, као и финансијског пословања у вези са овим програмом.
Организација – партнер:
Заступник:
Функција:
Потпис:
Датум, место, печат:

НАПОМЕНА: Изјава о партнерству треба бити потписана и достављена уз апликациони
формулар за све кључне партнере на програму.
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Прилог 3
На основу члана 141. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) и члана
__________ Статута општине/града ___________,
Градско/општинско веће општине/града _________ на седници одржаној дана
___________,
доноси
ПРАВИЛНИК
о категоризацији спортских организација
Члан 1.
Овим правилником утврђују се категоризација спортских организација са седиштем
на територији општине/града _________________које учествују у спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских савеза (у даљем тексту:
спортске организације), критеријуми за рангирање и поступак рангирања спортских
организација.
Члан 2.
Категоризација спортских организација утврђује се на основу националних категоризација спортова и националних гранских спортских савеза уз уважавање специфичних потреба и интереса општине/града ______________ у области спорта.
На основу категоризације из става 1. овог члана једанпут годишње врши се рангирање спортских организација.
Рангирањем спортских организација утврђује се компетентност спортских организација у општини/граду ___________ за дугорочно остваривање потреба и интереса
грађана у области спорта у општини/граду ____________.
Рангирањем спортских организација обухваћене су само спортске организације које су
регистроване у складу са законом, испуњавају услове за обављање спортских активности и
делатности и које су чланице надлежних националних гранских спортских савеза.
Критеријуми за рангирање су: који је ранг спортске гране према Националној категоризацији спортова за коју је регистрована спортска организација; који је ранг надлежног националног гранског спортског савеза чији је члан спортска организација; каква
је традиција те спортске организације у општини/граду; који је ранг такмичења; какви
су спортски резултати постигнути; колики је број такмичарских спортских екипа у системима такмичења надлежног националног гранског спортског савеза; колики је број
ангажованих спортских тренера са дозволом за рад; колики је број регистрованих спортиста; колики је број категорисаних спортиста; да ли постоји заступљеност спортиста у
националним спортским репрезентацијама.
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Члан 3.
Категоризација спортских организација врши се према критеријумима утврђеним
у Табели категорисања одштампаној на Обрасцу број 1, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Критеријуми за рангирање спортских организација из става 1. овог члана обухватају:
1. секција 1 – Ранг спорта према Националној категоризацији спортова (подсекције:
спортови првог ранга, спортови другог ранга, спортови трећег ранга, спортови
четвртог ранга, спортови петог ранга);
2. секција 2 – Ранг надлежног националног гранског спортског савеза према Националној категоризацији националних гранских спортских савеза (подсекције: национални савез првог ранга, национални савез другог ранга, национални савез
трећег ранга, национални савез четвртог ранга и национални савез петог ранга);
3. секција 3 – Традиција спортске организације у граду/општини (подсекције: организација основана пре 50 година, организација од 15 до 24 године, организација
од пет до 14 година, организација од две до четири године);
4. секција 4 – Ранг такмичења у коме учествују спортисти и екипе (подсекције: екипни спорт, индивидуални спорт);
5. секција 5 – Постигнути спортски резултати (подсекције: екипни спорт, индивидуални спорт);
6. секција 6 − Број такмичарских екипа у редовним системима такмичења (сви узрасти – мушкарци и жене) – (подсекције: четири и више екипа, три екипе, две
екипе, једна екипа);
7. секција 7 − Број ангажованих спортских тренера са дозволом за рад (подсекције:
три и више тренера, два тренера, један тренер);
8. секција 8 – Број регистрованих спортиста (подсекције: 11 и више спортиста такмичара, до 10 спортиста такмичара);
9. секција 9 – Број категорисаних спортиста (подсекције: три и више спортиста, 1–2
спортисте);
10. секција 10 – Заступљеност спортиста у националним спортским репрезентацијама (подсекције: два и више спортиста, један спортиста).
На основу критеријума из става 1. овог члана, спортској организацији се додељују
одговарајући бодови, с тим да спортска организација може да добије максимално 100
бодова.
Спортске организације се рангирају према броју бодова које добију на основу критеријума из става 1. овог члана.
Уколико није утврђен ранг надлежног националног гранског спортског савеза, спортској организацији се додељује у оквиру секције 2 онај број бодова који одговара рангу
спортске гране у којој се спортска организација такмичи.
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Члан 4.
Испуњеност критеријума из члана 3. став 1. овог правилника рачуна се за спортисте
сениоре, али спортска организација може да пријави и спортисте, односно екипе млађе
узрасне категорије, с тим да се тада утврђени бодови умањују за спортисте јуниоре за
30%, за спортисте кадете за 60% и за спортисте пионире за 80%, ако овим правилником
није друкчије утврђено.
У случају да у екипном спорту постоје само четири нивоа такмичења, максимални
број бодова по критеријуму „Ранг такмичења” умањује се за 10%, а уколико постоје три
нивоа такмичења, максимални број бодова се умањује за наредних 10% итд.
У случају да у индивидуалном спорту постоје два нивоа такмичења, максимални
број бодова по критеријуму „Ранг такмичења” умањује се за 20%, а уколико постоји само
један ниво такмичења, максимални број бодова се умањује за 40%.
Спортски резултат који у индивидуалном спорту постигну екипе спортске организације рачуна се као за екипни спорт, под условом да је у такмичењу учествовало најмање
осам екипа.
Остварени спортски резултати у индивидуалним спортовима признају се ако
у спортској дисциплини, односно категорији, у такмичењу учествује шест и више
спортиста.
Под спортским тренером са дозволом за рад подразумева се спортски стручњак који
има неко од спортских звања у оквиру занимања тренер у спорту, које је стечено у складу
са Законом о спорту, и који има важећу дозволу за рад издату од стране надлежног
националног спортског савеза или међународног спортског савеза.
Спортски тренер може бити пријављен за бодовање само у једној спортској организацији.
Члан 5.
Рангирање спортских организација спроводи Комисија за категоризацију спортских
организација (у даљем тексту: Комисија) коју образује председник општине/градоначелник.
Комисија се састоји од истакнутих спортских стручњака и стручњака у спорту.
Комисија има председника и четири члана, од којих је најмање један представник
Спортског савеза општине/града _________.
О раду Комисије води се записник, који потписују председник и чланови Комисије.
Техничку и административну помоћ Комисији пружају овлашћена лица запослена у
општинској/градској управи надлежној за спорт.
Рангирање спортских организација спроводи се тако што Комисија врши оцењивање, односно бодовање спортске организације у складу са утврђеним критеријумима и доставља предлог председнику општине/градоначелнику предлог за утврђивање
ранг-листе спортских организација.
На извршено рангирање спортске организације може се уложити жалба општинском/градском већу.
Рангирање спортских организација врши се најкасније до краја јануара текуће године за претходну годину.
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Спортске организације подносе до 10. јануара текуће године Упитник за категоризацију
спортских организација одштампан на Обрасцу број 2, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део, са пратећом документацијом којом се доказује
испуњеност утврђених критеријума за рангирање.
Спортске организације које благовремено не доставе потребне податке за рангирање
у складу са овим правилником неће бити вредноване у поступку рангирања.
Спортска организација која достави нетачне податке на основу којих се врши
рангирање искључује се из поступка рангирања за текућу годину, односно искључује се
са утврђене ранг-листе.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у _____________.
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Прилози
Образац бр. 1

Република Србија
ОПШТИНА/ГРАД ____________________
ТАБЕЛА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Назив спортске организације: _____________________________
Р. бр.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
2.
2.1.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

КРИТЕРИЈУМИ
Ранг спортске гране
Првог ранга
Другог ранга
Трећег ранга
Четвртог ранга
Петог ранга
Ранг надлежног националног гранског спортског савеза
првог ранга
другог ранга
трећег ранга
четвртог ранга
петог ранга
Традиција организације
Организација основана пре 50 година
Организација од 25 до 49 година
Организација од 15 до 24 године
Организација од 5 до 14 година
Организација од 2 до 4 године
Ранг такмичења
Екипни спорт
Екипни спорт 1. нивоа (највиши национални ниво)
Екипни спорт 2. нивоа
Екипни спорт 3. нивоа
Екипни спорт 4. нивоа
Екипни спорт 5. нивоа

Макс. број бодова
10
10
8
6
4
2
10
10
8
6
4
2
10
10
8
6
4
2
10
10
10
8
6
4
3

Оцена
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Р. бр.
4.1.6.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.
5.1.1.2.
5.1.2.
5.1.2.1.
5.1.2.2.
5.1.3.
5.1.3.1.
5.1.3.2.
5.1.4.
5.1.4.1.
5.1.4.2.
5.1.5.
5.1.5.1.
5.1.5.2.
5.1.6.
5.1.6.1.
5.1.6.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.1.1.
5.2.1.2.
5.2.2.
5.2.2.1.
5.2.2.2
5.2.3.
5.2.3.1.
5.2.3.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
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КРИТЕРИЈУМИ
Екипни спорт 6. нивоа
Индивидуални спорт
Индивидуални спорт 1. нивоа
(највиши национални ниво)
Индивидуални спорт 2. нивоа
Индивидуални спорт 3. нивоа
Постигнути спортски резултати
Екипни спорт
Екипни спорт 1. нивоа такмичења
Прво место или освајач купа у екипном спорту 1. нивоа
Пласман у првој половини табеле у екипном спорту 1. нивоа
Екипни спорт 2. нивоа такмичења
Прво место у екипном спорту 2. нивоа
Пласман у првој половини табеле у екипном спорту 2. нивоа
Екипни спорт 3. нивоа такмичења
Прво место у екипном спорту 3. нивоа
Пласман у првој половини табеле у екипном спорту 3. нивоа
Екипни спорт 4. нивоа такмичења
Прво место у екипном спорту 4. нивоа
Пласман у првој половини табеле у екипном спорту 4. нивоа
Екипни спорт 5. нивоа такмичења
Прво место у екипном спорту 5. нивоа
Пласман у првој половини табеле у екипном спорту 5. нивоа
Екипни спорт 6. нивоа такмичења
Прво место у екипном спорту 6. нивоа
Пласман у првој половини табеле у екипном спорту 5. нивоа
Индивидуални спорт
Индивидуални спорт 1. нивоа
3 или више медаља у индивидуалном спорту 1. нивоа
1–2 медаље у индивидуалном спорту 1. нивоа
Индивидуални спорт 2. нивоа
3 или више медаља у индивидуалном спорту 2. нивоа
1–2 медаље у индивидуалном спорту 2. нивоа
Индивидуални спорт 3. нивоа
3 или више медаља у индивидуалном спорту 3. нивоа
1–2 медаље у индивидуалном спорту 3. нивоа
Број такмичарских екипа у редовним системима такмичења
(сви узрасти – мушкарци и жене)
4 и више екипа
3 екипе
2 екипе
1 екипа
Број ангажованих спортских тренера са дозволом за рад
3 и више тренера

Макс. број бодова
2
10
10
6
3
30
30
30
30
20
20
20
15
15
15
10
10
10
8
8
8
4
4
4
2
25
25
25
20
20
20
15
15
15
10
10
10
6
4
2
10
10

Оцена

Прилози
Р. бр.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.2.

КРИТЕРИЈУМИ
2 тренера
1 тренер
Број регистрованих спортиста
11 и више такмичара сениора
до 10 такмичара сениора
Број категорисаних спортиста
3 и више спортиста
1–2 спортисте
Заступљеност спортиста у националним спортским
репрезентацијама
2 и више спортиста
1 спортиста
УКУПНО

Макс. број бодова
5
2
10
10
5
5
5
2
5

Оцена

5
3
макс. 100

Секција 1
Секција 2
Секција 3
Секција 4
Секција 5
Секција 6
Секција 7
Секција 8
Секција 9
Секција 10
УКУПНО

Датум _____________________
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
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Образац број 2

Република Србија
ОПШТИНА/ГРАД ____________________
УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

КРИТЕРИЈУМИ
Ранг гране спорта према Националној категоризацији спортова
Ранг надлежног националног гранског спортског савеза
Традиција организације
Ранг такмичења
Постигнути спортски резултати
Број такмичарских екипа у редовним системима такмичења (сви узрасти)
Број ангажованих спортских стручњака са дозволом за рад
Број регистрованих спортиста
Број категорисаних спортиста
Заступљеност спортиста у националним спортским репрезентацијама

Датум: ________

Подаци

ЗАСТУПНИК СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
________________________________

НАПОМЕНА: Уз овај упитник се подноси документација којом се доказују подаци
наведени у упитнику.
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