
Шести национални семинар за секретаре
спортских и општинских савеза, клубова,

удружења и осталих спортских организација
(генерални, технички, извршни)

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА

Скупштина Града Београда – Свечана сала,
Београд, Трг Николе Пашића 6,

05. децембра, 2011. године

ОРГАНИЗАЦИЈА СЕМИНАРА 
Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије и Спортски савез Србије



ИЗДАВAЧ
ЗаводзаспортимедицинуспортаРепубликеСрбије
СпортскиСавезСрбије

ЗА ИЗ ДА ВА ЧА
ЈасминкоПоздерац
ДиректорЗаводазаспортимедицинуспортаРепубликеСрбије

АлександарШоштар
ПредседникСпортскогсавезаСрбије

дрДанеКорица
ГенералнисекретарСпортскогсавезаСрбије

ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИК
мрАцоГајевић
ПомоћникдиректорaЗаводазаспортимедицинуспортаРепубликеСрбије

УРЕД НИЧ КИ ОД БОР
ПредрагБићанин-Стручнисаветник-ШефИНДОК-одељења
ДраганШешум-СпортскидиректорСпортскогсавезаСрбије
мрАлександраСанадер-СтручнисаветникзаИНДОК
ТатјанаМиленковић-Стручнисарадник-библиотекар
ДаринкаТимотијевић-Стручнисарадник

ИЗ ВР ШНИ ИЗ ДА ВАЧ
ЈП„Службенигласник“,Београд

ТИ РАЖ
300примерака

ISBN ....



ШЕСТИ НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАР ЗА СЕКРЕТАРЕ 
СПОРТСКИХ И ОПШТИНСКИХ САВЕЗА, КЛУБОВА, 

 УДРУЖЕЊА И ОСТАЛИХ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
(ГЕНЕРАЛНИ, ТЕХНИЧКИ, ИЗВРШНИ)

ЗБОРНИК РАДОВА

Београд,2013.године





5САДРЖАЈ

Са др жај

Предговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Увод  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

мр Дра ган Ата на сов
СарадњаносилацаспортауРепублициСрбији .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

др Не над Ђур ђе вић
Законоспорту  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Дрa ги ша Ко ва че вић 
Улогамедијауспорту  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

При лог
ЗаконоспортуРепубликеСрбије  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37





7ПРЕДГОВОР

Пред го вор

ЗаводзаспортимедицинуспортаРепубликеСрбијевећвишеодпола
векарадинапраћењустањаспортауземљиинањеговомразвоју.Од1956.го-
дине,кадајеоснованСавезнизаводзафизичкукултуру,Установајенеколико
путамењалаиме,аданашњиназивутврђенјеЗакономоспортуиз2011.године
(„СлужбенигласникРС“,број24/11од04.04.2011.године).

Одсамогпочеткарадастворенисудобриматеријалниуслови.Заводсе
налазина43haплатоауКошутњакусаполивалентнимзатворенимиотворе-
нимспортскимобјектима.НајзначајнијебогатствоЗаводасуњеговизапослени,
међу којима су поред спортских стручњака, лекари специјалисти (спортске
медицинеидругихспецијалности),психолози,социолози,економистиидр.;
укључујућимагистренаука,докторантеидокторенаука.

ПремаактуелномЗаконуоспортуРСЗаводзаспортимедицинуспорта
обављаследећеделатности:

1)периодичнатестирања,односнопраћењеантрополошкихкарактери-
стикадеце,омладинеиодраслих;

2)контролутренираностиперспективнихиврхунскихспортистаиструч-
но-саветодавнупомоћтимспортистимаиспортскимстручњацима;

3)организацију и реализацију континуираних тренинга и завршних
припремаврхунскихиперспективнихспортиста;

4)вођењематичнихевиденцијауобластиспорта(прикупљањеподатака
иобрада)ипериодичнообјављивањеипубликовањезбирнихподата-
каизматичнихевиденција;

5)стручноусавршавањеспортскихстручњакаистручњакауобластиме-
дицинеспортаусарадњисависокошколскомустановом,ускладуса
законом;

6)обављањенадзоранадстручнимрадомуобластиспорта,прекоистак-
нутихспортскихстручњака(стручниспортскинадзорници);

7)евалуацијуздравственогстањаучесникауфизичкимактивностима;
8)здравственогстањаифункционалнихспособностиперспективнихи
врхунскихспортиста;
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 9)организационуистручнупомоћорганизацијамакојереализујупро-
грамекојимасеостварујеопштиинтересуобластиспорта;

10)саветовањеприпланирању,изградњииреконструкцијиспортских
објекатаодзначајазаРепубликуСрбију;

11)пропагандну, издавачку, научну, истраживачко-развојну и библио-
течкуделатностуобластиспортаимедицинеспорта,ускладусаза-
коном;

12)учествовањеуизрадиСтратегије;
13)давањеобјашњењазначајнихпитањавезанозаразвојспортауРепу-
блициСрбији;

14)међународнусарадњууобластиспортаимедицинеспорта.

ИакосвенаведенеделатностиЗаводаимајуподједнакуважност,радна
стручномусавршавањукадровакојирадеуспортуувекјепредстављаоједан
одприоритетаЗавода.Пресвега,затоштојеусловзаразвојсвакеделатности
квалитетаниобразованкадар,азнањаиинформацијесеекстремношире.Са-
мимтим,надлежнеинституцијесистемаДржавеморајудапружеквалитетне
информацијекојесузначајнезарадспортскихстручњакаистручњакауспор-
ту,акојесуадекватноизабранеиз„мора“информација.

Поподаткуиз1981.године,запрвих25годинаЗаводаорганизованоје
преко40саветовањаисеминараинањимајеучествоваловишеод1500струч-
њака(„25годинарадаЈугословенскогзаводазафизичкукултуруимедицину
спорта“,ЈЗФКМС,Београд,1981).Предавачинаовимскуповима,поредсарад-
никаЗавода,билисупризнатистручњациспецијалистизаактуелнупробле-
матику:спортскитренери,спортскилекари,спортскипсихолози,физиолози
идругистручњациизземљеииностранства(СССР,САД,ДДР,Француске,Ен-
глеске…)Посебанобликстручногскупабиојенамењентренеримаврхунских
спортистаод1971.до1986.године.Забележеноједајеупрвихдесетгодина
одржана51„трибина“сапросечно40предавача,атиражштампанихпублика-
цијабиоповећанса150на550годишње.

Упоследњемолимпијскомциклусу(2008–2012),Заводје,поредевидент-
ногпроширењапросторно-техничкихкапацитета,узначајнојмериинтензиви-
раоактивностинаунапређењусвихсвојихделатности–самимтиминапољу
стручногусавршавања–какосвојихсарадника,такоиосталихучесникаунаци-
оналномсистемуспорта.УовимактивностимаЗаводимасталнуиадекватну
подршкуодстранеМинистарстваомладинеиспорта,каоиврловисокстепен
сарадњесаОлимпијскимкомитетомСрбије,СпортскимсавезомСрбијеигран-
скимспортскимсавезима.Једнаодвеомазначајнихактивностибилојеусмере-
њекаорганизовањустручнихскуповаиобјављивањеодговарајућихпублика-
ција,каоштојеова.„Водичкрозспортскименаџмент“,којијепредвама,уређен
јепремапрограмскомсадржајунаVIнационалномсеминарузасекретареспорт-
скихиопштинскихсавеза,клубова,удружењаиосталихспортскихорганизаци-
ја(генерални,технички,извршни).Детаљнијеинформацијеосамомстручном
скупумогусенаћиуУводу,каоинасајтуЗавода(www.rzsport.gov.rs).

КаоиЗавод,иСпортскисавезСрбијеимазасобомвишедеценијскирад
(основанje1945.године)одинтересазаспортуРепублициСрбији.Чланови
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СССсугранскисавези,општински,градскиипокрајинскиспортскисавезии
другезаинтересованеспортскеорганизацијеуобластиспортасатериторије
РепубликеСрбије(74гранскасавеза,13удружењаи94општинскихспортских
савеза). Као невладина спортска организација у оквиру које делује више од
12.000клубова,највећајенаБалкану.Собзиромдапоредмногихактивност
СССучествујеупројектимакојисуедукативнеприродеикојиобогаћујуспорт-
скуинаучнумисао,лакојепрепознатинтересдаСССсаЗаводомбудесуорга-
низаторСеминара.

Нашеопредељењезатему–менаџментуспорту–јепрактичнеприро-
де.Дабиједнаспортскаорганизацијаефикаснофункционисала,морајусеко-
риститиопштаиспецијалистичказнањаизменаџмента,организације,систе-
мапословањаиекономије.Безобзирадалисерадиопословиматопменаџера
(генералнидиректор,спортскидиректори),функционалнихменаџера(марке-
тинг,финансије)и/илиоперативнихменаџера(руководиоциодељења,трене-
ри),потребнојеконтинуираноусавршавањенапрактичномитеоретскомни-
воу. У свету је спортски менаџмент теоријски заснован и устаљен облик у
спортскиморганизацијамаидругимоблицимаспортскогиспољавања,докје
коднасрелативноновопоље,којесевишезасниваналичнимспособностима
иафинитетимапојединца.

Организацијомсеминараоваквогтипа,нашапревасходнажељајебила,
јестеибиће–даузоноштопружамокрајњимкорисницима (секретарима)
крозтрансферзнањакојасебазирајунанајмодернијимтехнологијамаинај-
новијимсазнањимаизобластиспортскогменаџмента–добијемоједанмоде-
рансистемуправљањауспортскиморганизацијама,којићекаорезултатдати
видљивоповезивањесвихчинилацаусистемуспортауРепублициСрбији,са
јаснимодредницама„ко,штаикакотребадаради“...Јединосистемскимпри-
ступомсвихчинилацаможемоговоритиотрајнимрешењимаи јасномуна-
пређењурада,асамимтиминационалногспортауопште.

Једна од општих дефиниција каже да се под спортскимменаџментом
подразумева„изучавањепроверенихисређенихзнањаотомекакоспортска
организацијапостижесвојециљеве,прибављајући,распоређујућиикористе-
ћи ограничене људске, материјалне, информационе и новчане изворе свог
успеха“.Овојеимотивиобавезасвихучесникаутомпроцесудадопринесу
заједничкомразвојуспортаиДржаве.

ЗаводзаспортимедицинуспортаРепубликеСрбијесеискренонада,да
је заједно са Спортским савезомСрбије, уз несебичну помоћМинистарства
омладинеи спорта, организацијомVнационалног семинара за спортске се-
кретаре,даобармалидоприносуреализацијинаведенихциљева.

Глав ни и од го вор ни уред ник
мр Ацо ГА ЈЕ ВИћ
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Увод

Пред вама је шести зборник CONSITIUTIO ATHLETICAE – Водич кроз
спортскименаџмент,којисетрадиционалнопубликујекаоЗборникрадоваса
Националногсеминаразасекретареуспорту.Припремљенје,каоипретход-
нихпет,наосновупредавањаеминентнихспортскихстручњака,стручњакау
спортуидругихструкаотемамакојеседиректнотичуунапређењапословаи
решавањапроблемауспортскиморганизацијама.

ШестиНационалнисеминарзасекретареспортскихиопштинскихсаве-
за,клубова,удружењаиосталихспортскихорганизација(генерални,технич-
ки,извршни),одржанједецембрамесеца2010.годинеуСкупштиниградаБе-
ограда.ОрганизаториСеминара су били Завод за спортимедицину спорта
РепубликеСрбијеиСпортски савезСрбије уз свесрднуподршкуМинистар-
ства омладине и спорта. Семинар је отворила госпођа Снежана Самарџић
Марковић,министар омладинеи спорта.На крају Семинара, по традицији,
учесницимасудодељениСертификати.

ЦентралнатемаовогСеминарабиојеЗаконоспорту.Обављањеспорт-
скихактивностииспортскеделатностизалазиуразличитеобластикојесуре-
гулисанеодговарајућимзаконскимпрописимаизаконима.ОпредељењеДр-
жаве (кроз политичку и правну призму) је да се ова област, због њене
специфичностииискуствадаспецифичностиувекостануизванопштегзако-
на, регулишепосебним законом, у складу са општим системским законима
којирегулишупојединеобласти.ЗакономоспортуДржавауређујесвапитања
којасуодпосебногзначајазаефикасноискладнофункционисањеспортауРе-
публициСрбији.

АктуелниЗаконоспортудонелајеНароднаскупштинаРепубликеСрби-
је31.3.2011.године(СлужбенигласникРС,број24/11од04.04.2011.године).
Онјеприпреманвишегодинакаорезултаттражењарешењазапревазилаже-
њеслабостипретходногЗаконаиз1996.године(„СлужбенигласникРС”,број
52/96).ТајЗаконнијемогаодаодговориинтензивнимдруштвенимпромена-
маиунапређењустањаспорташтојестваралопроблемеурадуорганизација
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уобластиспортаидржавнихоргана.Оннијемогаодаобезбедирегулисање
појединихважнихпитањазафункционисањесистемаспортауРепублициСр-
бији,измеђуосталог,јернијебиоусклађенсадругимноводонетимправним
прописимаизаконима.Такође,остваривањеспортскихактивностииспорт-
ских делатностиморају да буду у складу са ратификованимконвенцијама у
области спорта, Европским кодексом спортске етике, Европском спортском
повељом, Европскомповељом спорта за свеиЕвропском урбаномповељом
СаветаЕвропе.

МожеморећидајеважећиЗаконоспортуприлагођеннашојспортскоји
правнојтрадицији,каоипотребамадаљегразвојаспорта.Основнаначелана
којимапочивасу:начелослободногбављењаспортом,начелозаштитездра-
вљаспортисте,начелостручности,начелонаменскогкоришћењаспортских
објеката,начелотранспарентногинаменскогкоришћењасредставаизјавних
прихода,начелопотпуногрегулисањаобластиспорта.ПремаважећемЗакону
оспортуДржаваимаинтервенционистичкиприступјерседржавнимзаконо-
давствомрегулишезначајандеоспортаупогледуструктуреинадлежности,
алијепритомевластдецентрализована.Невладинсекторфункционишекао
неконсолидовансистемукомеспортскеорганизацијеостварујусвојрадпреко
ОлимпијскогкомитетаиСпортскогсавезаСрбије.Законпредвиђаоко40пра-
вилникааката,штоћебитиосновнатемаследећегЗборника.

УПрилогуовогЗборникадатјеважећиЗаконоспортуРепубликеСрби-
је(СлужбенигласникРС,број24/11),ускладусаосновномтемомСеминара.

УсадржајушестогЗборникаCONSITIUTIOATHLETICAEналазесепреда-
вањакојасуизложенанаСеминару,акојасунаосновувидеозаписаприпре-
милизапубликовањесараднициЗаводазаспортимедицинуспорта:

>мрДраганАтанасов,Министарствоомладинеиспорта
«СарадњаносилацаспортауРепублициСрбији»,
припремиламрАлександраСанадер,Заводзаспортимедицину
спортаРепубликеСрбије

>НенадЂурђевић,СпортскисавезСрбије
«Законоспорту»,
припремилаТатјанаМиленковић,Заводзаспортимедицинуспорта
РепубликеСрбије

>ДрагишаКовачевић,СОСканал
«Улогамедијауспорту»,
припремиламрАлександраСанадер,Заводзаспортимедицину
спортаРепубликеСрбије

За Уред нич ки од бор
мр Алек сан дра СА НА ДЕР
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Са рад ња но си ла ца спор та  
у Ре пу бли ци Ср би ји1

Мр ДРА ГАН АТА НА СОВ
Ми ни стар ство омла ди не и спор та

Кључнеречи:Законоспорту,Подзаконскиакти,Министарствоомлади-
неиспорта,ЗаводзаспортимедицинуспортаРепубликеСрбије,Спорт-
скисавезСрбије,АнтидопингагенцијаРепубликеСрбије,Олимпијски
комитетеСрбије

Увод

«Ничегауживотусенетребабојати,самотребаразумети.
Штовишеразумемотосемањебојимо.»

(МаријаКири)

КадаговоримооносиоцимаспортауРепублициСрбији,потребнојеука-
затиинатренутнеуслове,тј.актуелнуситуацију,законскеиподзаконскеакте
укојимасистемспортафункционише.

ТокомраданаСтратегијиразвојаспортаитокомраданаЗаконуоспор-
ту,ималисмопуно«округлихстолова».Министаркаијасмопутовалиширом
Србије,разговаралисаљудима,износилисвојеидеје,онисунамвраћалисво-
јаразмишљањавезанозатеидеје.Заједничкиименитељсвихтихсастанака,а
каснијеирасправеуСкупштини,јестестрах.Страходпромена,страходне-
чегновог,страходтогадаћесемождаовајсистемкојипостојиурушити,да
некиновинећемоћидасеуспостави,истрахдаћемосвизаједнопропастиу
тојнашојнамериданаправимонекупромену.Наравносвимиимамоправо
дасебојимо,идастрахујемо,тојепотпунољудски.Блискаисторијанамјепо-
казаладамождаитребадасебојимо.Затоштосмомождасвимизаједнооче-
киваливише,кадаговоримоонашимличнимживотима.Анашзадатакјесте
недавасхипнотишемо,давамкажемодавинетребадасенебојите,даћесве
битиуреду,негодавам једноставноаргументимапокажемодатајстрахне
треба да постоји. Затошто имамо јасну визију како да успоставимо систем
спорта.Мисмотајсистемвећуспоставили.Онјепочеосвојживотитајживот
показујурезултатикојисуовегодинеможданајбољирезултатикојесусрпски
спортистипостигли.Наравно,тосеништаниједесилојуче,тосениједесило

1 Текст на осно ву ви део за пи са при пре ми ла мр Алек сан дра Са на дер, За вод за спорт и 
ме ди ци ну спор та Ре пу бли ке Ср би је
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нипрегодинудана,тоседесилопренеколикогодина.Отомсистемујауправо
желимдапроговоримвишеинадамседаћевамондаонбитипотпунојасан.

Закономоспортупредвиђенајеизрадаодређенихподзаконскихаката.
Некисувећдонети,некисууфазиусвајања,анекисутекуфазиприпреме.
Тренутнојенаснази16подзаконскихаката,СтратегијаиAкциониплани3
категоризације.

ВеликуважностзафункционисањеСистемаспортаимајудонетиподза-
конскиакти,ОдлукаообразовањуНационалногсаветазаборбупротивнаси-
љаиРешењеооснивањуСаветазаспорт.

Донетиправилницисупосебноважни,јерсеизмеђуосталогтичуифи-
нансирањаспорта,атосу:

–ПравилникоспортскимгранамауРепублициСрбији,
–Правилникоспортскимгранамаодпосебногзначаја,
–Правилниконационалнимгранскимспортскимсавезимапрекоко
јихсеостварујуопштиинтереси.

Видећетеисамиколикоовиправилнициимајувезеједнисадругимака-
даихбудетечитали.НашпланједаостваримозадатаккојинамјеМинистар
дала:дадодецембразавршимоправилнике,адојануара,фебруара,завршимо
икоментарЗаконаоспорту,идасвето,каоједанвеликидокумент,презенту-
јемовама,тојестодштампамоуформуједнекњигекакобистесвинаједном
местуималисвеправилникеиЗаконкојијепреведен.СпортскисавезСрбије
јепревеоЗаконооспортунаенглескијезик,такодаможемодакомуницира-
моисамеђународниморганизацијамакојимаредовношаљемоинашеизве-
штаје,инашестратегијеиакциониплановеи,измеђуосталог,добијамоњи-
ховомишљењеотомекао«фидбек».

Националнисаветвећимасвојживотивеомаактивнуулогу.Онјефор-
мираннаиницијативуМинистра,асадасеначелутогНационалногсаветана-
лазиПремијер,такодајеиформализован.Тојест,крозЗакондефинисаниса-
даформализован.

Министарје,такође,формиралаСаветзаспортипренегоштојеЗакон
донет.Ималисмодостаседницаисвиовиправилнициокојимасеовдегово-
рипролазекрозСаветзаспорт.УСаветузаспортседепреседставнициОлим-
пијскогкомитета,председникОлимпијскогкомитета,господинВладеДивац,
игосподинАлександарШоштар,ипредставницидругихнационалнихгран-
скихсавезаиугледниновинари.Мисвидискутујемооправилницимајерже-
лимодаонипрођуикрозтајфилтер.Текнаконтога,кадиСаветзаспортда
«зеленосветло»,крећемоупроцедуруусвајањанаВлади.

Свакако,очекујеседаћефункционисањусистемаспортадопринетии
подзаконскиактикојисууфазиобјављивања,атосу:

–Правилникопоступкуиначинуобављањастручногнадзора
–Правилникзаутврђивањездравственихспособностиспортистазаоба
вљањеспортскеактивностиучествовањеуспортскимтакмичењима
–Правилнико условима за обављање спортски активностии спорт
скихделатности
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Пра вил ник о по ступ ку и на чи ну оба вља ња струч ног над зо ра 

У последњих, можда три недеље, ми смо уМинистарству добили око
петнаестакзахтеваштозаинспекцијскинадзор,штозастручнинадзор.Људи
сусадапрочиталидаимајуправотодараде,дакледасежаленарадуклубуи
тражестручнинадзор.Идасежале,измеђуосталог,данекањиховаправау
оквируклубанисудовољнозадовољена,итражеинспекцијскинадзор.Зато
су,такође,овиправилнициважни.ЗатериторијуПокрајнеВојводинећетора-
дитиЗаводзаспорт,покрајински,азатериторијудругогделаРепублике–За-
водзаспортимедицинуспорта,нашрепублички.

Пра вил ник за утвр ђи ва ње здрав стве них спо соб но сти  
спор ти ста за оба вља ње спорт ске ак тив ност и уче ство ва ње  
у спорт ским так ми че њи ма

Досаданисмоималиоваквуврступравилника.Токомрасправа,кадасмо
билиувашимместимагдесмоималирасправуоЗаконуоспортуиоСтратеги-
ји,сталносеговорилодасеспортистипрегледају,уствари,врлолошепрегле-
дајуилисенепрегледајууопште,дасетакмичарскекњижицеоверавајуукан-
целаријама,дајесумњивотокакосеуопштеспроводепротоколизалекарске
прегледе,акосеспроводе,идатонијеунифициранонанивоуцелетеритори-
јиРепубликеСрбије.Дакле,дајеуСуботицимождабољипреглед,уПанчеву
јошбољи,алимождаунекомградунајугуСрбијеможданинепостоји.Овај
Правилниктребададонесудваминистра,МинистарздрављаиМинистарзаду-
жензапословеспорта.Иискрено,овајПравилникјетребаодаприпремиМи-
нистарствоздрављасамостално.Међутим,поштосусепрводваминистрадого-
вориладатајпосаозаједничкиурадимо,мисмоималималовишеиницијативе,
окупилиједнураднугрупуодлекараспортскемедицине,Удружењазамеди-
цинуспорта,СекцијелекарскекомореСрбије,Секцијезаспортскумедицинуи
лекараЗаводазаспортимедицинуспортакојијеводиочитавпроцес.Напра-
вљен је једанвеомаобиман,веомадетаљанПравилник–каколекарскипре-
глед,какотестирањатребадаизгледајуубудућеикакоћеонабитидефиниса-
на.ОвајПравилникдосаданијеникадарађен,изнампоузданодаиурегиону
свичекајуовајнашПравилник,какобигаприменилиусвојимдржавама,јер
ганионинемају.Апоготовујевеомаосетљиватематикајердваминистратре-
бадагадонесу,даклеМинистарствоздрављаиМинистарствоспорта,ачесто
сетадваминистранемогудоговоритиокосуштинскихствари.Насвусрећу
миимамодваминистракојасусевеомалакодоговорила,испоштовалисмои
мисанашестранеионисасвојестранесвеоноштосустандарди,штојебило
потребнодасеуредидабиједановакавправилникзаживео.ИовајПравилник
сеналази упроцедуриВладе, дакле,имамопозитивномишљењеМинистар-
стваздрављаинаше,наравно.Очекујемосвакогданадабудеиусвојен.

Правилник о условима за обављање спортских активности и спорт
скихделатности–дваправилникакојасуујавностимождаизазвализасадаи
највећупажњу.Радисеоправилницимакојићеустваридефинисатиштато
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спортскеорганизацијетребадаиспуне,тојест,којеусловедабиобављалесво-
јуактивностиделатност.Заштокажемдајеујавностинајвишепажњеусмере-
нокаовимправилницима,затоштоонидефинишуипутовања,какосеорга-
низује путовање на такмичења, на кампове, припреме, и тако даље. Веома
осетљиватема,имисмотујаснопрецизиралиидефинисаликакоинакоји
начинтајпосаотребадасеорганизујеиобавља.Узелисмоуобзирсвеспеци-
фичностиспорта.

Могусамодавамкажемданаконусвајањасвиховихправилникаина-
равноЗакона,имаћемопунопослакаоспортскеорганизације,дасеусклади-
мо,усагласимоидаприменимосвето.Алионоштодосаданисмоимали,ни-
смо имали инспекторе, нисмо имали људе који су то контролисали, нисмо
ималиниказненеодредбе.Садасуочијавностиупретеувас,уљудекојиво-
дитеспорт,питаћевас«сутра»далистесвеиспоштовалиизпроцедура,иако
нистезаштонисте.ДалићетезатобитикажњенитојесадпитањеЗакона.

Пренавођењаподзаконскихакатакојисууизрадидасевратим један
коракуназад.Законјејаснопрописаоправоиобавезенаравноспортскихор-
ганизација,алисамимтимкадјеЗакондонетимисмоунутарМинистарства
моралидаизвршимонашуреорганизацију.Дакле,мисмоодмахнаконусваја-
ња Закона урадили одмах нову систематизацију унутарМинистарства, зато
штодосаданисмоималиинспекторе,садаимамодваинспектораиотворенје
конкурсзатрећег.Појачалисмонашеправноодељењекојесебавистипенди-
јама,наградамаинационалнимпризнањима,такодасмоисатестране,кроз
туреорганизацију,дошлидотогадасмобољеорганизованинегоштосмоби-
лиималосмопојачани.Али,опет,моратебитисвеснитогадајеуМинистар-
ствурадилодеветорољудиуСекторуспорта.Саднасиматринаест,дакле,ра-
дисеоједноммаломсектору.ОвоистичемзатоштосампутујућикрозСрбију,
чуопунопутадасуљудизабринутизасвојеопштинскесавезе,какоћесеони
снаћиуовомчитавомсистему,какоћесеисплаћиватиплате,итакодаље.Да-
кле,моратеоводасхватитеидасевиреорганизујетеунутарсвогсистема,да
будетеспособнидарадитепосаонанајквалитетнијиначин,алидабудетеи
рационалниупогледубројазапослених.

Подзаконскиактикојисууприпремису:
–Правилникоближимусловимаикритеријумимазаорганизовању
школскогспорта–Тојеправилниккоји,такође,радедваминистра,
тојестпревасходноМинистарствопросвете,алиимисмоузелиактив-
нуулогу.

–Правилникокатегоризацијиспортова,спортиста,спортскихструч
њака,

–Правилникокритеријума,начинуипоступкузаодобравањепрогра
мазадоделусредстава,
–Правилникоближимусловимазаобављањестручногоспособљавања,
–Правилникокоришћењујавнихспортскихобјеката,итакодаље

Утврђивањекритеријумајетакођевеомаважнопитањесистемаспорта
паћемопогледатикакојетоуЗаконудефинисано,уколикотонистепрочитали,
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икако,измеђуосталог,седанасиради.КадасмоималидискусијуокоЗакона,
поготовудискусијуунутарСкупштине,тојестуСкупштини,честосусејавља-
липосланицисапитањимадалиовајЗакон,тадајебиопредлогЗаконаоспор-
ту,можданепоштујеаутономијуспорта,идалијестварпревишецентрализо-
ванаидалиМинистаримапуноправадаодлучујеоновцу,аданеморада
поштујекритеријуме,итакодаље.Наравно,мисмокрозаргументесвењих
убедилидатонијетако.Какосевећданасрадекатегоризације,којенадле-
жанзашта,инакрајукрајева,штаћетоМинистарпотписатикадаговоримо
окатегоризацијама?КатегоризацијурадизаједничкакомисијаСпортскогса-
везаСрбије,ОлимпијскогкомитетаиЗаводазаспортимедицинуспорта.Ми-
нистар је формирала Комисију одмах након усвајања Закона, формиране су
раднегрупеипочеојераднаизрадикатегоризација.Помени,мождаћеово
бититри,кадговоримбезспортскеинфраструктуре,најважнијаправилника
јерћеониодредитиифинансирањеспорта.Такодаимамо:

–категоризацијуспортова,
–категоризацијуспортиста,
–категоризацијуспортскихстручњакаи
–категоризацијуспортскихобјеката.

Категоризацијомспортскихобјекатаседосаданиконијебавио.Миима-
мосрећудајеформирањемМинистарстваомладинеиспорта,Министарин-
систираладаминаправимосекторкојисезовеСекторзауправљањепројек-
тима,аустваритојеСекторзаразвојспортскеинфраструктуре.ОвајСектор
јевеомаважан,уСтратегијиразвојаспортадругиприоритетјестратегијараз-
војаспортскеинфраструктуре.Мисмоједноставножелелидапрепознамосве
спортскеобјектеуСрбији,тојестпрводаихпребројимо,уведемоунекиреги-
старинакрајудасебавимоњиховомкатегоризацијомкакобимоглидапра-
вимоплановезаинвестицијеуспортскуинфраструктуру.Даље,категоризаци-
јом ће се бавити заједничка комисија Министарство омладине и спорта и
Заводзаспортимедицинуспорта,поштојерангирањеспортскихобјекатапо-
саоЗаводаитајсегментћебитидефинисанутомпогледу,значидасеЗавод
тимебави.Штосетичерангирањаспорта,спортистаиспортскихстручњака
којесерадиједанпутгодишње,тајпосаоћерадитиСпортскисавезСрбијеза
неолимпијскеиОлимпијскикомитетСрбијезаолимпијскеипараолимпијске
спортове.ТујебилодостадилемаидискусијадалијеЗаконтребаодапрепо-
знајеовакојаснуподелунаолимпијскеинеолимпијскеспортове,чаксусечу-
лигласовидасетимежелиуништитинеолимпијскиспортитакодаље,што
немавезесареалношћу.Мисматрамо,иовајсистемвећпоказујесвоједобре
резултате.Самонаовајначинћемознатикоштарадиикозаштаодговара.
Дакле,нећебитиколективнеодговорности,већћемокадсебудеподвуклацр-
татачнознатикосекојимпосломбавиикојезаштаодговоран.Јерминисмо
нисликари,пасенекомнекасликасвиђаилине,никомпозитори.Мисеба-
вимоспортом,једномекгазкнотомдржавномделатношћу,којаимапрво,дру-
гоитрећеместо,иједноставнојелакоизмеритиуспехилинеуспех.

Штосетичефинансирањагодишњихпрограмаонједефинисануодно-
сунаЗакон,наравно,СтратегијуиКатегоризацију,дакле,наовеправилнике
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којесмопомињали.Националнигранскисавезизатопредлажусвојгодишњи
програмзакампове,заперспективнеспортисте,застипендијезаперспектив-
неспортисте,међународнеспортскеприредбеодзначајазаРепублику,награ-
деинационалнаспортскапризнањаи,наравно,засвојередовнеактивности.
ОвегодишњепрограмеониусмеравајукаСпортскомсавезуСрбијекојипред-
лажесвојпрограмипрограмнеолимпијскихспортскихсвеза,иОлимпијском
комитету Србије који предлаже свој годишњипрограми програм олимпиј-
скихипараолимпијскихспорова.Јошовегодинећемоиматисистемпокоме
смодосадафункционисали,алиодидућегодинекрећемоодмахпочеткомго-
дине, у израду новог финансијског плана за 2013. годину, оцену програма,
припреме.Изатојејаковажнобилодасесвиовиправилнициусвојеибуду
усклађенипочеткомгодине,јернасвећодфебруарамесецаочекујупрвирас-
писизаПлановеипрограмеза2013.годину.Мождавамсеточинипреурање-
но,алимисмоуЗаконутоставилитакодабуџетскагодинапратиивашуго-
дину.Дакле,миправимотаквеплановенанивоуМинистарстваипотпуноје
неприроднодамиправимоплановеиразрађујемоплановезанареднугоди-
на,аданамвивашепрвеплановедостављатеуоктобрумесецу.Фактички,ми
радимо«наслепо».Аданебитотакобило,садпратимоједнидруге,тојест,
випратитебуџетскугодину.Моћићемобољедапланирамо,јерпланирањау
Министарствуидудочакседмогнивоааналитике.

КадапогледатеСлику1видите једналеденибрег, једнусанту.Неком
ће,мождапрваасоцијацијабитихладноћа.Алинемојтедавамтобудепрва
асоцијација.Прваасоцијацијатребадавамбудедајемождаовоизгледјед-
ногсистема.

Слика1
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Дабиседошлодоједногврхунскогрезултатамногољудикојисеневи-
деморајудаурадедеосвогпосла.Јаимамтусрећудавамаотоменетребада
причамништазатоштостевитиљудикојисеобичноневиде,акојираде
огроманпосао.Људикојисеневидеицеосистемкојимождаоваконијеујав-
ностипрепознатљив–анакојурезултира,дођедонекогвеликогрезултата.
Засимболичниприказсистемаспортанамернонијекоришћенсимболпира-
миде,нитијенамерадасеодређујекојенаврху,којепоред,далијетокон-
солидованилинеконсолидовансистем.

ЗначајандеоспортскогсистемауСрбијичинеМинистарствоомладине
испорта.Несамокрозфинансирање,увеликојмерисвевишепрограмасаве-
засуфинансираниодновцаграђанаРепубликеСрбије,тј.одсвихнас,крозбу-
џетибуџетМинистарстваомладинеиспорта,негоисадругестране,крозјед-
нустручнуактивностуунапређењуспортскогсистема.

ДругичинилацјеЗаводзаспортимедицинуспорта.Заводзаспорти
медицинуспортајеиндиректанбуџетскикорисникуМинистарствуомлади-
неиспорта.Каоштостеичулинапочетку,чланколегијумајеидиректорЗа-
водазаспортимедицинуспорта,ЈасминкоПоздерац.Заводзаспортјеједна
веомаважнакарикауланцууспостављањасистемаспортауСрбији.Дакле,не
можедапостојидобарсистемспортауСрбији,уколиконепостојидобарЗавод
и уколико не постоји, наравноПокрајински завод. Ви се сећате сигурно на
штајеличиоЗаводпречетиригодине,да јетобила једнаруинаукојуније
смелодасеуђе,дасуЗаводнапушталиљудикојисутаморадилизбоглоших
услова,идајеонбиоједнаинституцијапотпуноизолована,изопштенаизси-
стемаспорта,никоганијепризнавао,никоганијеукључиваоусвојрад.Да-
насјеЗаводсасвимнештодруго,данасЗаводзаспортимаДомспортовакоји
јеопремљенповрхунскимстандардима,5000м2уређеногпросторазанацио-
налнегранскесавезе,пресвега,којитајЗаводкористе.Тосеодносинаолим-
пијскеспортове,којикористебесплатнозасвојеприпреме,припремесвојих
спортиста,итојесигурноједнаодчинилацакојиједаосвојдоприносуправ-
нозасвеовевеликерезултатеокојимаћесеговоритиовихданапоштосе
«подвучецрта».Децембарје,додељујусемногенаградеисвићерећидајеово
најуспешнијегодинаајасамсигурандајеовонајуспешнијагодина,резултат-
скагодинауисторијиСрбије.Заводзаспортнијестаосасвојимпроширењем
капацитета тимешто је урађенДомспортоваиунутрашњостЗавода то јест
унутрашњикапацитетиштосетичељудскихресурсаалииматеријала.Мало
је познато да Завод поседује изокинетички динамометар. Дакле, Завод за
спортпоседује садамождаинајмодернијуопремузатестирањеспортистау
овомделуЕвропе.Изатовасмолимдаиакостенанивоуопштинскихспорт-
скихсавеза,дођетеуЗавод,посетитегаимождавидитедалитумождадана-
правитенекуконекцијуизмеђуЗаводаивашихопштинскихсавезакадагово-
римоо тестирању спортиста. Знамданекеопштинеимајуибуџете за тако
нешто,пазаштонебистеискористилиондаоноштопостоји.УређенјеТрим,
иотворенаТримстаза.Садасеуређујестадионкојијеистобиодостаруини-
ранирадисеатлетскастаза.МноготогајеновогуређеногуЗаводузаспорти
стварноваспозивамдаодетеипогледатекакотоизгледа.
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СледећичинилацусистемспортајеАнтидопингагенција.Антидопинг
агенцијакојаимапуноактивности,којајесвојомактивношћусебиизборила
једнодоводећихместауЕвропипоактивностимаагенција.Србијаимапред-
ставникауСветскојантидопингагенцији,каоштознатеМинистаромладине
испорта.Тојевеомавеликопризнањезанашуземљу,пресвега,наравноиза
њулично,јерможемодаутичемонаполитикуСветскеантидопингагенције.
МалојепознатодајеунутарСветскеантидопингагенције,Европабиладоста
дискриминисана,данијеималадобрупозицију,азнатеисамида јеЕвропа
најорганизованијиконтинент.НаправљенјеједанновитимизЕвропекојије
имаозадатакдасеизборизабољупозицијуспортистаиспортаунутарСвет-
скеантидопингагенције.Ието,нанашусрећујеМинистардеотогтима.И
оноштохоћудакажемдајеАнтидопингагенцијапуноурадиланаедукацији
спортистаи тренера.И стварноваспозивамдаштовишекомуницирате са
њима како наши спортисти не би имали проблема који некад долази само
збогнезнања,незбогзленамере,данекаднекоузме,дадобијенекуинјекци-
ју.Ево,јаћувамрећиједанпример.Јасамслучајнобионанекимприпрема-
ма,итонеизспортаихкогајадолазим,ислучајносамчуоразговоризмеђу
доктораиједногспортистедамуједоктор,локалнидоктор,недокторрепре-
зентације,негодокторизтогграда,даококтелпоштосугаболелалеђа,идо-
биококтелкојимујеонприпремиоиондасамгајаонаконеобавезно,нарав-
но,питаокакавстемукоктелдали,наравно,онмеодмахоткачиозатоштоме
питаокостевидамевитопитате,пасамондамораоидасепреставим,даме
једноставнотоинтересовало.Дечаккојиједобиококтелјетребаозатридана
даиденапрвенствоЕвропе,акоктелкоји једобио јеимаонештоштоније
требаодаима,дакленијеништастрашно,алијеимаонеканедозвољенасред-
ствакојасумождамогладасенађуутраговима.Дајетајмомакосвојиомеда-
љунаПрвенствуЕвропеимаобиогроманпроблем–биобисуспендован.Ова-
ко, постоји Образац који попуни доктор, попуни спортиста, то се пошаље
нашојАнтидопингагенцији,тодаљеидеуФедерацију.Кадатајспортистадо-
ђенапрегледонивидедајеонтокористиозалечењеинебудекажњен.Зато
немојтедасебојитенезнања,питајте,едукујтесеислободносеобраћајтена-
шојАнтидопинг агенцији.Они сучак занаше стипендистенаправили «он-
лајн»презентацијукојууспешноспроводе.

СпортскисавезСрбије,кровнаорганизација занеолимпијскеспорто-
ве,нашвеомазначајанпартнерупослу.Дакле,видитеисамииизовенаше
комуникације,иформалнеинеформалне,дасемисвакогданавиђамоисва-
когданарадимо,штојејакодобро,идасеизмеђуосталог,тајнашрадиви-
ди.Товидитеиви,товидијавност,иуЗаконусујаснодефинисанипослови
којиСпортскисавезтребадаобављаикоји,наравно,успешнообавља.Тана-
шасарадњаипрелазитеоквирепаћемозаједно,например,следећегодине
организоватиМинистарскуконференцијусвихминистараСаветаЕвропе,15.
маратауБеограду.Позваћемоиваснаравнодадођетеибудетеприсутнина
тојминистарскојконференцији.МинистаромладинеиспортагоспођаСне-
жанаСамарџићМарковић је,28. септембраовегодине,заједносагосподи-
номМишеломПлатинијемпредСаветомминистараСаветаЕвропотражила
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одобрењедасекренесаизрадом«визбилити»студијезанамештањемечева
инелегалноклађење.Ималису једнупрезентацију гдесутребалидаубеде
Министредасеуопштекренеутајпосаоинаравноминистрисудалипози-
тивномишљење.Итојејошједнопризнањенашојземљиштоћесеидућего-
динеуправоуСрбијиговоритиотојстудијиипроблемунелегалногклађења
инамештањумечева.

Следећи партнер у послу јестеОлимпијски комитет Србије. Комитет
којијетакођереорганизован,којиимаЗакономјаснодефинисанесвојепосло-
веикојијезадужензаспровођењеолимпијскогпрограма.

Коначно,свеовозначисистем,системкојивисадаможетедапрепозна-
теидагаиматеуједномпуномвидљивомкапацитету.Оноштомимислимо
јестедајеконтинуитетјаковажан,дасаоваквимсистемомиоваквимначи-
номраданесмедасепрестане.Јеруколикосебудеовајланацпрекинуопита-
њејакакоћесеуспоставитинови.Иовајсистемморадабудестабилан.Онса-
дајестестабилан,јакостабиланикадговоримоофинансирањуикадговоримо
оспровођењупрограма.Кадаговоримофинансирању,пресвега,генерални
секретарирепубличких савеза знајуда су савновац за2011. годинудобили
јошујунумесецу,штоседосаданиједесило.Управотоипоказуједобропла-
нирањеистабилностчитавогсистема.Итодоводинакрајудоовога,доовог
врхаледеногилитоплогбрега(Слика1),атојерезултат,врхунскоспортско
достигнућекомесесвирадујемоикојеоваконапрвипогледможедаизгледа
врлолако.Аликадсвеовакосагледамо,ондасевидиколикојетокомпликова-
ноиколикотонијелако.
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За кон о спор ту2

Др НЕ НАД ЂУР ЂЕ ВИћ
Спорт ски са вез Ср би је

Кључнеречи:Законоспорту,спорт,правилник,Националниспортски
савез,статусспортиста,спортскаправила,уговор,Гранскиспортски
савези,перспективниспортиста,категоризације

Де лат ност од по себ ног зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју

СпортједелатностодпосебногзначајазаРепубликуСрбију.Свакоима
праводасебависпортом.Бављењеспортомморабитихумано,слободноидо-
бровољно,здравоибезбедно,ускладусаприродномсрединомидруштвеним
окружењем,фер,толерантноетичкиприхватљиво,одговорно,независноод
злоупотребаициљевакојисусупротниспортскомдухуидоступносвимгра-
ђанимаподједнакимусловимабезобзиранаузраст,нивофизичкихспособ-
ности,степеневентуалнеинвалидности,полидруголичносвојство.Забрање-
најесвакадискриминацијауспорту.

Слајдбр.1

ПостављасепитањенакојимјетоосновнимпринципимаЗаконпоста-
виоспортуРепублициСрбији,каоделатностодпосебногзначајазаРепублику.
Основнавредностдајегледањенаспорткаоделатносткојатребадапобољша
животграђанаидаповећаобухватбављењаграђанаспортом,причемутоба-
вљењетребадабуделишеносвакезлоупотребеидискриминације.

2 Текст на осно ву ви део за пи са при пре ми ла Та тја на Ми лен ко вић, За вод за спорт и ме
ди ци ну спор та Ре пу бли ке Ср би је
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Пра вил ник о гра на ма спор та

ШтајетоспортјепрецизираноПравилникомогранамаспорта,којије
донеоминистар омладинеи спорта. Закон је проширио сампојам спорта,
којимсусадобухваћене,несамофизичкеактивности,већиразличитеумне
активности.УЗаконујеосталонедореченонакојесетоумнеактивностми-
сли.ПриизрадиПравилникаогранамаспорта,отвараласусебројнапита-
ња.Законоспорту јепрописаодамишљењедалинекаактивностспадау
спортскуактивностиделатност,дајеминистаромладинеиспорта,попри-
бављеномстручноммишљењуСпортскогсавезаСрбије.Министаромладине
испортајеобавезандапоЗаконудонесеПравилникоспортскимгранамау
РепублициСрбији.

Слајдбр.2

Правилник о спортским гранама у Републици Србији је донет и обја-
вљену„СлужбеномгласникуРС“број72/11.ОвимПравилникомутврђујусе
спортскегране(спортовииспортскеобласти)уРепублициСрбији.Правилни-
комјепрописанодауРепублициСрбијипостоји131спортскаграна.Теспорт-
скегранесуподељененаолимпијске,неолимпијскеимултиспортскегране.

Слајдбр.3
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Свакоморасебедасврстаунекуодспортскихграна,атодобијапрактич-
неефектенавишенивоа,несамоупроцесупререгистрацијејермораданаве-
декојојграниспортаприпада.Поредтога,Министарјебиоовлашћендаутвр-
ди,несамокојесугранеодпосебногзначаја,негоипрекокојихгранскихсавеза
суопштиинтересиспорта.Министарјепрепознао101спортскугранукојајеод
интереса,а30гранајеосталоизвановихсистема.Тозначидатих30гранамо-
гупотпунолегалнодапостојеидаобављајуактивностиускладусаодговарају-
ћимподзаконскимактима.Јединаразликајеутомештоњиховипрограмине
могудабудуфинансираниизјавнихсредстава.Насвакуодове101гранеспор-
таутврђенојепрекокојихсавезасеодређујеопштиинтересуРепублици.Тиме
јећепрограмикојихорганизацијаунутартегранебитифинансирани.

Свакагранаспортаморадабудечланспортскогсавезадабибилафи-
нансиранаодстранеДржаве.Законкажедајеонајгранскисавезкојиокупља
већинуорганизација,илииманадругиначиндоминантниположајуспорт-
скојграни,обавезандапримеучланствосвеонеорганизацијекојесуизте
гранеспорта,акојеиспуњавајуопштеусловекојесестатутомутврђујузачлан-
ствобилокоједругеорганизације.Гранскисавезнеможедазлоупотребитај
доминантанположајиобавезанједаобухватицелокупнугрануспорта.Стату-
томСпортскогсавезаСрбијејепрописанозасвечланицеСавеза,игранскеи
територијалне,дасуобавезнедаусвојечланствопримесвеорганизацијекоје
сунадлежне,каоидасталнораденатоме,укључујућиистварањеодговарају-
ћихстатутарниходредбикојетотребадаомогуће.

Проблемможеданастанеаконеокупевећинуклубоваусвомсаставуили
другихорганизација.АкосепокажекодАгенцијезапривреднерегистредатај
савезнемарегистрованувећинуклубова,доводисепитањеуположајсавезпре-
кокогасеостварујеопштиинтерес(провересевршенасваких6месеци).

Министарима тачно прописане критеријуме кад даје тај доминантни
положај.Првадвакритеријума:

–даобухватасвеорганизације
–даокупииучланисвеорганизацијеиспортисте.

Законоспортујеуспоставиојасансистемспортакојисенаслањанапо-
стојећарешења,алииуводичитавниззначајнихновина.Законјепрописаоу
складусакојимпрописимаорганизацијеуобластиспортаобављајусвојеак-
тивностииделатности.ОрганизацијетребадасеусагласесаЗакономоспорту
исвимподзаконскимактимакаоидругимзаконима,Законоспречавањуна-
сиљаинедоличногпонашањанаспортскимприредбама,Законојавнимски-
јалиштимаидр.ПоредтогаЗакондајепосебнуважностдасеактивностиоба-
вљају у складу са спортским правилима, правилима која доносе надлежни
националниспортскисавези.Управотулежиодговорностнационалнихсаве-
за,којитребадапрвидонесусвојаопштаакта.Конвенцијауобластиспорта
иматри.Једнасеодносинаспречавањенасиља,адвесеодносенадопинг.

Требапоштоватипринципеимеђународнадокументаорганизацијачи-
јајечланицаРепубликаСрбија,атојеСаветЕвропеиУједињенеНације.Савет
Европеједонеoчитавнизакатакојимајерегулисаоовуобласт.Подзаконски
актирегулишуутврђивањестатусасамосталнихипрофесионалнихспортиста.
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СвакиградиопштинауРепублициСрбијитребадаимасвеобухватни
акткојимајерегулисаопрограмеуобластиспорта.Безтогактапрограмине-
ћемоћинидасеодобравајуиреализују.Тајопштиакттребадаразрадибу-
џетскофинансирањезакојејеСавезнадлежан.

Слајдбр.4

Законјепрописаодауслучајудајенесагласанопштиактспортскеорга-
низацијеилистатутклубасаправилимагранскогсавеза,ондасенепосредно
примењују одредбе спортских правила самог Закона. Сам Закон каже да се
спортскаправиланепосреднопримењују.СпортскиСавезјеобавезандатаква
правиладонесе.Безтогасистемспортанеможедафункционише.Савездоби-
јанајвећуодговорност,онмораидауредиидаводисистем.

Слајдбр.5

ОноштојебитноусамомЗаконуједасвеоноштоважизаклубовекао
удружењаважиизасавезетериторијалнеигранске.Законправиразликуиз-
међунационалнихспортскихсавеза,гранскихинадлежногспортскогсавеза.
Националниспортскисавезјепојамкојиобухватаигранскесавезеитеритори-
јалнесавезе,докјегранскисавезуправосавеззаједнугрануспорта(можеда
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обухватацелугрануспортапремаПравилникуогранамаспорта).Савезкојисе
ограничисамонаједнудисциплинунеможедаимастатусгранскогсавеза.

Слајдбр.6

Надлежнинационалнигранскисавезјепојамкојипроистичеизчиње-
ницедајеуЗаконуреченодауједнојграниспортаможедабудевишегран-
скихсавезаспорта.Наједнојтериторијимогудабудурегистрованадвасавеза
за једанспорт.Наједнојтериторијиможедапостојииопштинскиспортски
савез и општинска установа, самошто су њихове надлежности и функције
потпуно различите. Национални грански спортски савези и покрајински
гранскиспортскисавезиуписујусеуРегистар.

Слајдбр.7

Спорт ски са вез Ср би је

СпортскисавезСрбијејеовимЗакономдобиоправоиобавезудаприкупља
од својих чланова, како националних гранских савеза тако и територијалних
спортских савеза, предлоге и програме и да их онда прелажеМинистарству,
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какогодишњихтакоиосновнихпрограма.Могућностдасеопштинскисаве-
зи јављају за средстваизбуџетадо сада јебилоограничено.Када седобију
средства по једном основу не могу да се истовремено добију и од других
носиоца јавне власти, осим ако је утврђено суфинансирање по одређеном
проценту.

Слајдбр.8

СпортскисавезСрбијејестетериторијалниспортскисавеззаРепублику
Србијуукојисеудружујунационалнигранскиспортскисавези,национална
спортскаудружења,каоипокрајински,градскииопштинскитериторијални
спортскисавези.

Слајдбр.9

Спортски савез Србије обавља послове којима се обезбеђују услови за
праћење,развојиунапређењемасовногспорта,школскогспортаиврхунског
спортаунеолимпијскимспортовима,каоидругепословеускладусаовимза-
кономиСтратегијомразвојаспортауРепублициСрбији
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Наоснивање,уписуРегистариобављањеспортскихактивностииспорт-
скихделатности, стицање средставаиостваривањеприхода, каоинадруга
питањаувезисарадомтериторијалногспортскогсавезасходносепримењују
одредбеовогзаконакојесеодносенаспортскаудружења,акоовимзаконом
ниједрукчијеодређено.

Гран ски спорт ски са ве зи

Питањавезаназагранскеспортскесавезе–њиховаодговорностзаупра-
вљањесистемомспортанајвећајеузМинистарство.Законјејаснорекаокосе
удружујеугранскесавезеигранскисавезисеспомињукрозчитавнизодред-
биЗаконаоспорту.СамбројовихчлановаЗаконауказуједајеЗаконтунадле-
жностиобавезегранскихсавезауредиокрозчитавЗаконинемаобластиЗа-
конаукомеулогагранскогсавезанијеважна.

Слајдбр.10

КлубовитребадаусагласерадсаЗакономукључујућииправила.Саве-
зикојимајепризнатстатуссавезапрекокојихсеостварујеспортскиинте-
рес дужни су да приме у чланство све који испуњавају одредбе одређене
статутом Савеза за пријем у чланство. Национални грански савези од 12.
априла2011.годинеимајуфункцијурепрезентативногудружењапослода-
ваца.Тозначидамогузасвезапосленеунутарклубовадазакључепосебни
колективниуговорупогледуплаћањазарадалицакојараде.Требасамона-
ћипартнера,односносиндикаткојибиокупиовећинуутојграниспортаза
којијеоснован.

Вођењетакмичења,употпуномсмислурегулационаисваоперациона
питања су у надлежности националног спортског гранског савеза. Једино
акосамСавезхоћеонможедаповериодређенатакмичењаукључујућипо-
слеииздавањелиценци,удружењуилиорганизацијикојусуосновалеспорт-
скеорганизације.
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Регулисањe ста ту са спор ти ста

Законјеупогледурегулисањастатусаспортистаустановиодругачијаре-
шењанегоштосупостојалидосад.Законкажедасеспортскотакмичењеуко-
јимавећинаучесникаимастатуспрофесионалнихспортистајепрофесионал-
но спортско такмичење. У професионалном спортском такмичењу мора да
постојисистемлиценцирања.ПостојичитавнизусловакојиЗаконпрописује
дабисенекоуопштетакмичиоупрофесионалномтакмичењу.

Слајдбр.11

КојиспортистаимастатуспрофесионалногЗаконнекаже,алисекроз
Правилникостатусуиграча,односноспортистерегулишекоћеиматистатус
професионалцаилиаматера.ТребаводитирачунаотомекакојеЗаконраздво-
јиоспортистепрофесионалцеодаматераинакојиначинсестичестатусјед-
ногилидругог,јертосвеимасвојепрактичнепоследице.Постојеспортисти
безуговора–аматери,испортистиподуговором.Постојесамодвекатегорије
спортистаподуговором,тосуспортистиаматерикојиимајууговоробављењу
спортом–штозначидаимспортнијејединоиосновнозанимање,испорти-
стикојиимајууговоростипендирањумалолетногспортистезаспортскоуса-
вршавање.Нијемогућесапунолетнимлицемзакључитиуговореостипенди-
рањузаспортскоусавршавањезатоштоЗаконтонијепредвидео.

Постојииуговоркојисезакључујесапрофесионалцем.Уговоробавље-
њуспортомсезакључујесапунолетнимлицем.Сапрофесионалцемсезакљу-
чујеуговорорадуиморадамуседајуправаизрадногодноса.Зањихважи
ондаиКолективниуговорицелокупандругиположајкојијепредвиђенЗако-
номорадуузнекеизузеткекојисамутврђујеЗаконоспорту.

ПосебнојеважнауредбаЗаконакојасеодносиназакључивањеуговора
са малолетницима. Ови уговори могу да се закључе уз писмену сагласност
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родитеља,односностаратељанаосновупретходноутврђенездравственеспо-
собностиспортистеодстранездравственеустанове.Уговорсаспортистомко-
јинемапотпунупословнуспособностможедасепуноважнозакључисамоуз
писменусагласностродитеља,односностаратеља,анаосновупретходноутвр-
ђенездравственеспособностиспортистекојинемапотпунупословнуспособ-
ностодстраненадлежнездравственеустановеилизаводанадлежногзаспорт
имедицинуспорта.

Слајдбр.12

Законовдеуводидваусловадабисесамалолетникомзакључиоуговор.
Прводабудездравственопрегледанидругоморадапостојиписменасагла-
сностродитеља.

Слајдбр.13

Уговорсеобавезнорегиструјекоднационалноггранскогспортскогсаве-
за,упротивномневажи.Националнисавезисуобавезнисауспоставесистем
регистрацијесаспортистом.Уговоркојијеништаваннепроизводиникакво
правнодејствокаоданикаданијенибиозакључен–неважи.Уговорморада
потпишеспортистаилицеовлашћенозазаступањеспортскеорганизације,за
малолетналицародитељилистаратељ.УЗаконујереченодаууговоруоба-
вљењуспортомсеутврђујеновчананакнадазабављењеспортскимактивно-
стима.Аконеманакнадеуговорможедасеоспоријертонијеправиуговор.
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Слајдбр.14

Пер спек тив ни спор ти ста

Законјеустановионовукатегоријукојасезовеперспективниспортиста.
Законкажедапрофесионалниспортистаимаправонаусавршавање.Перспек-
тивниспортистаимаправонастипендијузаспортскоусавршавање,ускладу
саспортскимправилиманадлежногнационалноггранскогспортскогсавеза.

Национални спортски савези утврђују посебне програме бриге о пер-
спективнимспортистима.

Статусперспективногспортистеимасамолицекојесекатегоришеуод-
ређеној грани спорта поНационалној категоризацији спортиста. Спортиста
којинебудеиспуниокритеријуменећебитикатегорисан,ааконијекатего-
рисаннеможедауживапривилегијеиправаизЗакона.Овиперспективни
спортистинисуунадлежностиРепублике.Правилникостипендирањуодноси
сесамонаврхунскеспортисте.Перспективниспортистисуунадлежностило-
калнесамоуправе,иклубовићеморатидаимдајустипендијуакотобудепро-
писаноправилиманационалноггранскогсавеза.

Дискриминaције у спор ту

ЧланомЗаконакојирегулишезaбрaнудискриминaцијеуспорту,oдред-
беозабранидискриминацијеизчлана10.овогЗаконасходносепримењујуи
наспортскестручњакеистручњакеуспорту,алијезаспортистепосебнозна-
чајно.Општазабранадискриминације–посебнојезначајанчланкојиискљу-
чуједискриминацијуспортистаионихкојижелетодапостану.Овајчланје
посебно значајан за националне гранске савезе, посебно оне који имају си-
стемрегистрацијеспортистазаклуб.
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Слајдбр.15

Законјејасаниуодносунаонекојинемајузакљученуговоруодносуна
клуб.Некиклубовинећедарегиструјуиграча,онемогућавајугадаигра,докне
будеплаћенанакнадазаиграча.Овосеобичнодешавакодтрансфераиграча.
Тојенезаконито.НемогуправакојасузагарантованаУставомдабудупрепрека
запрелазакиграчаудругиклуб.Питањенакнадетребадасерегулишеикод
споразумнограскидауговора.

Слајдбр.16

Најкасније до децембра 2012. године Влада ће донети петогодишњу
Стратегију. После тога, у року од 6 месеци, до средине 2013. све јединице



33ЗАКОН О СПОРТУ

локалнесамоуправетребададонесупрограмразвојаспортазасвојутеритори-
ју.Општинскиспортскисавезитребадасеприпремезатајпроцес.

Основникритеријумјекатегоризацијауспорту.Категоризацијекојесе
доносе,осимкатегоризацијезаспортскеобјектезакојејерок12.април2013.
требадаседонесудо12.априла2012.Променајештовишеспортскисавезне
доноситекатегоризације,онимасамопредставникаукомисијикојаприпре-
ма.Оватриактадоносиминистаромладинеиспорта.Категоризацијајеједан
ододлучујућихелеменатазафинансирањепрограма.Кадабудедонетакатего-
ризацијалокалнезаједницетадамогудадонесулокалнекатегоризацијеали
увекседржећинационалнекатегоризације.

Ка те го ри за ци је 

Националне категоризације спортова, спортиста, спортских стручњака и
спортскихобјекатапрописујеМинистарнапредлогстручнекомисијекојуобразује.

Слајдбр.17

Национална категоризација спортова, спортиста, спортских стручњака
утврђујесезапериододдвегодине,анационалнакатегоризацијанационал-
нихобјекатазапериододпетгодина.

СпортскисавезСрбијеједанпутгодишњеврширегистрацијунанеолим-
пијскеспортове,аОлимпијскикомитетСрбијезаолимпијске.

Аутономнепокрајинеијединицелокалнесамоуправемогуутврдитика-
тегоризације категоризација спортова, спортиста, спортских стручњака и
спортскихобјекатазасвојутериторијуобавезнополазећиодутврђенихнаци-
оналнихкатегоризација(члан141).

Ма тич не еви ден ци је 

МатичнеевиденцијеводиРепубличкизаводзаспорт,каонационални
спортски информационо-документациони систем применом електронских
средставазаобрадуискладиштењеподатака.
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Организацијаипојединциуобластиспортадужнисудаподнесуприја-
вузауписуматичнеевиденцијенајкасниједокрајафебруаратекућегодине
запретходнипериод.

Свакапроменаподатакакојасеводиуматичнојевиденцијиморасепо-
јавитиурокуод30данаоднастанкапромена.

Организацијеуобластиспортаводеосновнеевиденцијеоподацимако-
јисеуписујууматичнеевиденције.

БилобидобродаонеЕвиденцијалнепријавекојесвиморајудадоставе
до12.априла2012,поштоонесадржесвеонеподаткекојисеводеуматичним
евиденцијама,доставеРепубличкомзаводузаспортидаслужезапрвиупису
матичнеевиденције.РаднаПодношењупријавејемногозахтевнијинегошто
јепревођењеуРегистар.Евиденционапријавасеподносинаодређеномобра-
сцу.Свеспортскеорганизације, спортскисавези,спортскадруштваиспорт-
скицентри(субјектиевидентирања)уписаниуодговарајућирегистарнате-
риторијиРепубликеСрбијенадан12.април2012.годинеподносипријавуза
евидентирање података (евиденциона пријава) Министарству ради устано-
вљавањаматичнихевиденцијаирегистрацијаускладусаЗакономоспорту.

ПрвотребаизвршитиупискодАгенцијазапривреднерегистредабисе
поднелаевиденционапријава.Обавезаевиденционепријавесеодносинасве
организације спорта, не само оне које су биле уписане под Министарство
омладинеиспорта,већнасвемогућерегистреудржави.Акосенеупишуу
регистардоодређеногрока,посилиЗаконаорганизацијепрестајудапостоје.
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Уло га ме ди ја у спор ту3

ДРА ГИ ША КО ВА ЧЕ ВИћ
СОС ка нал

Кључнеречи:Спорт,медији,СпортскисавезСрбије

Данаснаовомместу (Семинарзаспортскесекретаре...)могудавидим
људе који практично чине срж српског спорта, јер, да нема вас не би било
спортауСрбији.Кадсампочињаодарадим,ацеоживотсампровеоиспред
микрофона,училисунасдасвештохоћемодакажемоважно–кажемозатри
минута.

Дакле,пре16годинакадасамформираоСОСканалмојаидејајебилада
поредтогаштоћемоинформисатисрпску јавност,пресвегаиискључивоо
српскомспорту,свеоноштоседешаванатеренимаширомСрбијеодшкол-
скихигралиштадоутакмицарепрезентацијаиврхунскихклубова,узмемои
обавезудаедукујемоипокрећеморазнеакцијеиманифестације.Након16го-
динамислимдасмоутомеделимичноуспели.Имамонеколиковеомазначај-
нихакцијасакојимасепоносимо.Уоквирукампање«Дрогајесмрт,бавитесе
спортом»којатрајевећистотоликодугокаоСОСканал,тусуидвевеликеак-
ције«Тројкомпротивдроге»и«Лигабудућихшампиона».Вистеприметили,
акогледатеСОСканалдасунамапотпуноважне,истуважностимају,вести
када игра репрезентација, или Партизан и Црвена звезда, као и утакмице
школскелиге.Нажалост,нисмоувекималиподршкуодДржавеутомсвомпо-
слу.Последњихнеколикогодинаљудисусхватиликоја јенашамисија–да,
пре свега,желимодабудемоприсутни тамо гдепочиње спортскакаријера.
Мислимдасмонанекиначинутомеуспели,добилисмонекуподршку.

ОвегодинесмонаправилиспоразумсаСпортскимсавезомСрбије.При-
метилистедасвакенедељепокушавамодаинформишемооономештоСпорт-
скисавезради.МислимдајејошувекминимизиранаулогаСпортскогсавеза,
јерсматрамдајеСпортскисавез«капо»,дауСпортскомсавезутребадаседе
најпаметнији,најученији,најбистријиљудикојиимајунајбољуспортскукул-
туруидаонитреба,уствари,дабудутикојидоносеплановеиправебазуза

3 Текст на осно ву ви део за пи са при пре ми ла мр Алек сан дра Са на дер, За вод за спорт 
и ме ди ци ну спор та Ре пу бли ке Ср би је
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развојсрпскогспорта.Министарствотребадаобезбедипареидананекина-
чинтепрограмеподржиилинеподржи,аОлимпијскикомитет,каоштозна-
те,дасебавиолимпијскимспортовима.Али,тојемојемишљење,тонемора
такодабуде.Оноштоје,такође,значајноуовојмедијскојсфери–многими-
следатоштовирадитеишторадиСОСканалнијекомерцијално.Мислим,
такође,датонијетачно.Великиспонзориискључивожеледаулажупареу
оне програме, пројекте који су комерцијални. Тако ће, рецимо, нека јавна
предузећасвојепарерадијеуложитиупреноснекихутакмицаиностранихли-
ганегоштоћедатипарезакрос,затакмичењеуритмичкојгимнастициили
унекомдругомспорту,јерсматрајудатонијекомерцијално.Јамислимдаје-
стевеомакомерцијално.Самоједанподатакћувамдатикадјефудбалупита-
њу.Рецимо,свакесуботеинедељеуСрбијисеиграоко3000фудбалскихутак-
мицакојеуживоодиграоко120000фудбалера,атакође,уживосвакогвикенда
окомилионљудитогледа.Збогтогамислимдајејакозначајнаулогамедијау
спорту.Дабинекиспонзоруложиоодређенепареуоноштовирадитебитно
једасепојавинекимедијдаможетодазабележи,дасетовидиујавности.

СОСканалапсолутнонастављасвојумисију,сматрамдасмоучинилидо-
бруствар.МиупетнаестакградоваСрбијеимамосвојадописништва.Претпо-
стављамдасусвакомградугдевиживитепостојилокалнателевизијаисваки
прилогкојионинаправе,акојинамвипошаљете,мићемоемитоватинана-
шемпрограму.Минедељнодајемопедесетаксатизатетакозване«малеспор-
тове».ВиделистедаутакмицеЛигебудућихшампионадајемоцеле,тосума-
лијунациусвојимсредина,онисузвездеусвомокружењу.Многиасовикоји
данасчинепоносидикуСрбијесууправозапочињалисвојекаријереутим
срединамаипрвеинтервјуесудавалиСОСканалу.Слободномогудакажем,
нећетемизамерити,да јеСОСканалуовомтренутку јавнисервис српског
спорта.Дакле,иматетелефонеСОСканалаинанашемсајту,иможетеихви-
детинателевизији,иматеконтактесаСпортскимсавезомСрбије.Увек,усва-
кодобаданаиноћи,стојимовамнарасполагањузасвевашеакције,засвева-
шекампање.Мисмо,рецимо,првиуСрбији,многопренегоштојеступио
Законпротивпушења, забранилипушење.Никаданикона телевизијиСОС
каналанијемогаодасевидисацигаретом.Министарствоздрављау својим
кампањама,кадсурекламиралисвојувеликуакцијупротивпушења,никадје-
дандинарнисудалиСОСканалу.

Вама хвалашто сте дошли (Семинар за спортске секретаре...) иимате
отворенумогућностсарадњесаСОСканалом.Уколикоиматебилокаквудо-
бруидејупомоћићемосвакувашукампању.
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ПРИ ЛОГ

За кон о спор ту
„Сл.гласникРС”,бр.24/2011.

I.УВОДНЕОДРЕДБЕ

Члан1

Овимзакономуређују сеправаиобавезеспортистаиосталихфизич-
кихлицаусистемуспорта,питањавезаназаправниположај,организацијуи
регистрацијуправнихлицаусистемуспорта(удаљемтексту:организацијеу
области спорта), општи интерес и потребе и интереси грађана у области
спорта, финансирање, категоризације у области спорта, стратегија развоја
спортауРепублициСрбији,школскиспорт,спортскиобјекти,организовање
спортскихприредаба,националнапризнањаинаградезапосебандопринос
развојуиафирмацијиспорта,вођењеевиденција,надзорнадрадоморгани-
зацијауобластиспортаипитањаувезисаевидентирањемиприватизацијом
уобластиспорта.

Члан2

СпортједелатностодпосебногзначајазаРепубликуСрбију.

Члан3

Појединиизразиупотребљениуовомзаконуимајуследећезначење:
1.спортскеактивностијесусвиоблицифизичкеиумнеактивностикоји,
крознеорганизованоилиорганизованоучешће,имајузациљизража-
вање или побољшање физичке спремности и духовног благостања,
стварањедруштвениходносаилипостизањерезултатанатакмичењи-
масвихнивоа;

2.спортске делатности јесу делатности којима се обезбеђују услови за
обављањеспортскихактивности,односноомогућавањиховообавља-
ње,анарочито:организовањеучешћаивођењеспортскихтакмичења,
укључујућиимеђународнатакмичења,обучавањезабављењеспорт-
ским активностима и планирање и вођење спортских активности;
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спортско суђење; организовање спортских припрема и спортских
приредаба;обезбеђењеиуправљањеспортскомопремомиобјекти-
ма;стручнообразовање,оспособљавање,усавршавањеиинформиса-
њеуобластиспорта;научноистраживачкииистраживачко-развојни
радуспорту;пропагандаимаркетингуспорту;саветодавнеиструч-
неуслугеуспорту;спортскопосредовање;

 3.спортзасве(рекреативниспорт)јестеобластспортакојаобухватаба-
вљењеспортскимактивностимарадиодмораирекреације,унапре-
ђивањаздрављаилиунапређивањасопственихрезултата,усвимсег-
ментимапопулације;

 4.врхунскиспортјестеобластспортакојаобухватаспортскеактивно-
стикојезарезултатимајуизузетне(врхунске)резултатеиспортске
квалитете;

 5.спортскаорганизацијајестеорганизацијакојасеосниварадиобавља-
њаспортскихактивностииспортскихделатности,ускладусаовим
законом;

 6.спортистајестелицекојесебависпортскимактивностима;
 7.спортиста аматер јесте спортиста коме зарада није циљ бављења
спортскимактивностимаитимактивностимасенебавиувидуза-
нимања;

 8.професионалниспортистајестеспортистакојисебависпортскомак-
тивношћукаојединимилиосновнимзанимањем;

 9.спортистатакмичар јестеспортистааматерипрофесионалниспор-
тистакојиучествујенаспортскомтакмичењу,каочланспортскеор-
ганизацијеилисамостално,ускладусаспортскимправилима;

10.врхунскиспортистајестеспортистакојијенаосновуостваренихвр-
хунскихспортскихрезултатанаспортскимтакмичењимарангиран,
у складу са Националном категоризацијом спортиста, у категорију
врхунскихспортиста;

11.перспективни (талентовани) спортиста јесте малолетни спортиста
којијенаосновуостваренихспортскихрезултатарангиран,ускладу
са Националном категоризацијом спортиста, у категорију перспек-
тивнихспортиста;

12.категорисаниспортистајестеспортистакојијенаосновуостварених
спортскихрезултатарангиранускладусаНационалномкатегориза-
цијомспортиста;

13.националниспортскисавезјестеспортскисавез(гранскиилитери-
торијални)чијисуциљеви,задацииделовањеуобластиспортаусме-
ренинатериторијуРепубликеСрбијеикојијеотворензаучлањење
лицасатериторијеРепубликеСрбије;

14.надлежнинационалнигранскиспортскисавезјестеонајнационални
спортскисавезукојисунепосредноилипосредноучлањеналицаоб-
ухваћенаспортскимправилиматогсавеза;
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15.спортскаприредба јесте одређени,планскиприпремљени спрове-
ден,временскиограниченспортскидогађај,закојипостојијавниин-
тересинакојемучествујевишеспортиста;

16.спортско такмичење јесте спортска приредба која се одвија према
унапредутврђенимипознатимспортскимправилима,којамогуби-
тиопштеважећазаконкретнугрануспортаилисамозаконкретну
спортскуприредбуичијијециљ,којемсвакиучесниктежи,илипо-
бедапротивникаилипостизањеизвесногунапредодређеногспорт-
скогрезултата;

17.национално спортско такмичење јесте спортско такмичење које се
организујезатериторијуРепубликеСрбије;

18.професионалноспортскотакмичењејестеспортскотакмичењеуко-
јемсе,ускладусаовимзакономиспортскимправилиманадлежног
националноггранскогспортскогсавеза,такмичеискључивопрофе-
сионалниспортисти,осимако јеправилиманадлежногмеђународ-
ногспортскогсавезадрукчијеодређено;

19.организаторспортскеприредбејестелицекојенасопственуодговор-
ностодлучујеоорганизовањуиспровођењуодређенеспортскепри-
редбе,њомеуправљаиводијеилинанекидругиначинсвојимпо-
ступцимастварабитнепретпоставкезањеноодржавање;

20.спортскаправилајесуправилаутврђенаопштимактиманадлежних
националних спортских савеза, којима се уређује обављање спорт-
скихактивностииделатностииостваривањеутврђенихспортских
циљева;

21.спортскиинспекторјестелицекојејеовлашћенодавршиинспекциј-
скинадзор,односнодаиспитујеспровођењеовогзаконаипрописа
донетихнаосновуовогзаконанепосреднимувидомупословањеи
поступањефизичкихлицаиорганизацијауобластиспорта,испуње-
ностусловазаобављањеспортскихактивностииделатностиииспу-
њеностусловазавршењепословастручногоспособљавањазаспорт-
сказанимања,односнозвања;

22.стручни спортскинадзорник спорта јесте лице које обавља надзор
надстручнимрадомуобластиспорта,пратиипредлажемерекоје
предузимаорганизацијауобластиспорта,односноспортскиструч-
њакрадиотклањањанедостатака,иоуоченимнедостацимауприме-
нимераобавештаваминистранадлежногзаспорт(удаљемтексту:
министар).

Терминикојимасууовомзаконуозначениположаји,професије,одно-
снозанимања,изражениуграматичкоммушкомроду,подразумевајуприрод-
нимушкииженскиродлицанакојасеодносе.

Мишљењедалинекаактивност,односноделатностспадауспортскуак-
тивностодносноделатност,услучајупотребе,дајеминистарствонадлежноза
спорт (у даљем тексту:Министарство), а на основу претходно прибављеног
стручногмишљењаСпортскогсавезаСрбије.
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Члан4

Свакоимаправодасебависпортом.
Бављењеспортомморабитихумано,слободноидобровољно,здравои

безбедно,у складусаприродномсрединомидруштвенимокружењем,фер,
толерантно,етичкиприхватљиво,одговорно,независноодзлоупотребаици-
љевакојисусупротниспортскомдухуидоступносвимграђанимаподједна-
кимусловимабезобзиранаузраст,нивофизичкихспособности,степеневен-
туалнеинвалидности,полидруголичносвојство.

Члан5

Организацијеуобластиспортаостварујусвојециљевеиобављајуспорт-
скеактивностииделатностиускладусазаконом,спортскимправилима,по-
тврђенимконвенцијамауобласти спортаипринципимаутврђенимудоку-
ментимамеђународнихорганизацијачијајечланицаРепубликаСрбија.

Спортскаправиланепосредносепримењујунасвалицакојасу,непо-
средно или посредно, обухваћена надлежностима националног спортског
савеза.

Национални грански спортски савези усаглашавају своја спортскапра-
виласаспортскимправилиманадлежногмеђународногспортскогсавеза.

Члан6

Праваиобавезеутврђенеовимзакономпримењујусенасвеорганиза-
цијеуобластиспортакојеимајусвојеседиштенатериторијиРепубликеСрби-
јеинасвакообављањеспортскихактивностииделатностинатериторијиРе-
публикеСрбије.

II.СИСТЕМСПОРТАИУЧЕСНИЦИУСИСТЕМУСПОРТА

Члан7.

Системспортачинефизичкаиправналицакојасебавеспортскомак-
тивношћу,односноделатношћу,каоучеснициусистемуспорта,ускладуса
овимзаконом.

1.ФИЗИЧКАЛИЦАУСИСТЕМУСПОРТА

Праваиобавезеспортиста

Члан8.

Спортистаможедасебависпортскимактивностимасамосталноилиу
оквируорганизацијауобластиспорта.

Спортиста може да се бави спортским активностима аматерски или
професионално.

Члан9.

Права, обавезе и одговорности спортиста аматера уређују се законом,
спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза и
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општимактимаспортскеорганизације,аправа,обавезеиодговорностиспор-
тиста такмичара аматера којима се обезбеђује новчана накнада за бављење
спортом – и уговором између спортисте и спортске организације (уговор
остипендирањумалолетногспортистезаспортскоусавршавањеилиуговор
обављењуспортом).

Права,обавезеиодговорностипрофесионалнихспортистауређујусеза-
коном,спортскимправилиманадлежногнационалноггранскогспортскогса-
веза,колективнимуговором,правилникомораду(каднијезакљученколек-
тивниуговоркодпослодавца)иуговороморадуизмеђуспортистеиспортске
организације.Посебанколективниуговорзакључујурепрезентативнисинди-
катиодговарајућерепрезентативноудружењеуспорту,ускладусазаконом.

Спортскаорганизацијаиспортистадужнисудасепридржавајуправаи
обавезаутврђенихактимаизст.1.и2.овогчлана.

Уговорсаспортистомкојинемапотпунупословнуспособностможеда
сепуноважнозакључисамоузписменусагласностродитеља,односностарате-
ља,анаосновупретходноутврђенездравственеспособностиспортистекоји
немапотпунупословнуспособностодстраненадлежнездравственеустанове
илизаводанадлежногзаспортимедицинуспорта.

Спортска организација дужна је да пре закључења уговора спортисту
обавестиоправима,обавезамаиодговорностимаизст.1.и2.овогчлана.

Бављењеспортскимактивностимаускладусауговоромобављењуспортом
изстава1.овогчланасматрасерадомванрадногодноса,ускладусазаконом.

Члан10.

Забрањенајесваканепосреднаипосреднадискриминацијаспортистау
обављањуспортскихактивности,собзиромнанеколичносвојство,пол,ста-
тус, опредељење или уверење, укључујући и дискриминацију професионал-
нихспортистаиспортистакојижелетодапостануупогледузапошљавања,
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
условимаобављањаодређенеспортскеактивности,ациљевикојисетимеже-
лепостићијесуоправдани.

Одредбеуговораизмеђуспортистеиорганизацијеуобластиспортако-
јимасеутврђуједискриминацијаспортисте–ништавесу,аодредбеспортских
правилаиопштихакатаорганизацијауобластиспортакојимасеутврђуједис-
криминацијаспортисте–непримењујусе.

Спортистикојинемапуноважнозакљученуговорсаодређеномспорт-
скоморганизацијомнеможебитиспортскимправилимаускраћеноправоза-
кључењауговораорадусадругомспортскоморганизацијом,односнопрела-
зак у другу спортску организацију и наступање за њу на спортским
такмичењимаусвојствуспортисте,узплаћањенакнадеспортскојорганизаци-
јиизкојеодлазиодстранеспортскеорганизацијеукојупрелази.

У случају споразумног раскида уговора између спортисте и спортске
организације, споризмеђуспортскеорганизацијеизкојеодлазииспортске
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организацијеукојупрелазиоизносуиплаћањууговорененакнадезатран-
сфер не сме утицати на спортске активности спортисте и право наступа за
спортскуорганизацијуукојујепрешао.

Спортистаимаправонанакнадуштетекојупретрпиактимадискрими-
нацијеорганизацијеуобластиспортаизст.1–4.овогчлана.

Члан11.

Уговоризмеђуспортистеиспортскеорганизацијезакључујесеуписме-
нојформиирегиструјекоднадлежногнационалноггранскогспортскогсаве-
за,аупротивномјеништав.

Уговоризмеђуспортистеиспортскеорганизацијепотписујуспортиста
илицеовлашћенозазаступањеспортскеорганизације,ауслучајудајеспор-
тисталицебезпотпунепословнеспособности,уговорсепотписујеускладуса
чланом9.став5.овогзакона.

У случају утврђивања ништавости, поништења, споразумног раскида
уговораилираскидауговораизмеђуспортскеорганизацијеиспортистезбог
неиспуњењауговорнихобавеза,спортскаорганизацијадужнаједаотомебез
одлагањаобавестинадлежнинационалнигранскиспортскисавез.

Раскидуговораизмеђуспортистеиспортскеорганизацијезбогнеиспу-
њењауговорнихобавезавршисеодлукомнадлежногсудаилиадхоцарбитра-
жеилисталногарбитражногсудапринадлежномгранскомспортскомсавезу
(удаљемтексту:спортскаарбитража),ускладусазаконом.

Члан12.

Професионалниспортистазасниварадниодноссаспортскоморганиза-
цијомзакључењемуговораораду,наодређеновреме,најдужедопетгодина.
Поистекуовогпериода,професионалниспортистаможепоноводазакључи
уговорсаистомилидругомспортскоморганизацијом.

Прекидирадакраћиод30дананеутичунатрајањерадногодноса.
Спортиста и спортска организација, приликом закључења уговора из

става 1. овог члана, могу посебно уговорити давање једнократних накнада
спортистикојенемају карактер зараде (накнаданаиме закључења уговора,
накнадазакоришћењеликаспортисте).

Накнадеиз става 3. овог чланамогу бити утврђенеи општим актима
спортскеорганизације.

Радновремепрофесионалногспортистеприлагођавасережимуприпре-
ма,односнотакмичења.

Професионалниспортистаможебитипривременоупућенудругуспорт-
скуорганизацију,наосновуписменогспоразумаспортскеорганизацијеукоју
сеупућујеиспортскеорганизацијесакојомјеурадномодносу,узсагласност
професионалногспортисте.

Члан13.

Врхунскиспортистаможедасепрофесионалнобависпортскимактивно-
стимаиделатностимауиндивидуалнимспортовимаикаосамосталнипрофе-
сионалниспортиста,односнопредузетник.
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Заобављањеделатностиизстава1.овогчлананисупотребнипосебан
простор,опремаикадрови.

Агенцијанадлежназарегистрацијупривреднихсубјекатадостављаизве-
штај о извршеним уписима самосталних професионалних спортистаМини-
старствушестомесечно,ито:запериодјануар-јундо15.јула,азапериодјул-
децембардо15.јануара.

Члан14.

Спортистиаматерикојинисуобавезноосигураниусмислузаконакојим
се уређује пензијско и инвалидско осигурањемогу се укључити у обавезно
осигурањеподусловима,уобимуинаначинпредвиђентимзаконом.

Средства за пензијско и инвалидско осигурање спортисте из става 1.
овогчланамогуобезбедитииспортскеорганизацијеидругаправналица,де-
лимичноилиуцелини.

Члан15.

Спортистааматерможесеукључитиуобавезноздравственоосигурање,
ускладусазакономкојимсеуређујеобавезноздравственоосигурање.

Обавезепоосновуосигурањаизстава1.овогчланамогупреузетиспорт-
скеорганизацијеилидругаправналица.

Основицаистопадоприносазаздравственоосигурањелицаизстава1.
овогчлана,утврђујесеускладусазаконом.

Члан16.

Спортистааматеркојисебависпортскимактивностимакаочланспорт-
скогудружења,безуговора,имаправаутврђенаспортскимправилимаиоп-
штимактомспортскеорганизације.

Уговоромобављењуспортомспортистатакмичараматериспортскаор-
ганизацијаутврђују,ускладусаспортскимправилима,нарочито:новчануна-
кнаду за бављење спортским активностима, новчанеи другенаграде запо-
стигнутеспортскерезултатеинакнадетрошковасмештајаиисхранезавреме
спортскихприпремаиспортскогтакмичења.

Уговоромостипендирањумалолетногспортистезаспортскоусавршава-
њеутврђујесе,ускладусаспортскимправилима,нарочито:новчанастипен-
дијаинакнадатрошковасмештајаиисхранезавремеспортскихприпремаи
спортскогтакмичења.

Уговоромизст.2.и3.овогчланаможебитиутврђенаинакнадазаза-
кључењеуговора.

Општимактимаспортскеорганизацијеможебитиутврђенапосебнана-
кнаданаименовчанепомоћиврхунскимспортистимасапосебнимзаслугама.

Перспективниспортистаимаправонастипендијузаспортскоусаврша-
вање, у складу са спортским правилима надлежног националног гранског
спортскогсавеза.

Национални спортски савези утврђују посебне програме бриге о пер-
спективнимспортистима.
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Члан17.

Успортскомтакмичењуможеучествоватиспортистакомејеупериоду
одшестмесеципреодржавањаспортскогтакмичењаутврђенаопштаздрав-
ственаспособностзаобављањеспортскихактивности,односноделатности.

Посебна здравствена способност утврђује се, поред опште здравствене
способности,заодређенеспортскегранеупериодуодшестмесеципреодр-
жавањаспортскогтакмичења,азаодређенеспортскегранеиукраћемперио-
ду,у складусаправилникомкојиспоразумнодоносеминистарнадлежанза
пословездрављаиминистар.

Начин,врсте,обимироковиукојимасеспроводездравственипрегледи
засветакмичарекојиучествујунаспортскимтакмичењимаспоразумнопро-
писујуминистарнадлежанзапословездрављаиминистар.

Општу и посебну здравствену способност спортисте који учествује у
спортскимтакмичењимаутврђујенадлежназдравственаустанова,односноза-
воднадлежанзаспортимедицинуспортакоји једужандаотомеобавести
надлежнуздравственуустанову.

Обавезаутврђивањаздравственеспособностипостојиизадругеучесни-
кеуспортузакојејетаобавезаутврђенаактиманационалнихгранскихспорт-
скихсавеза.

Трошковеутврђивањаздравственеспособностиизст.1.и2.овогчлана
сносиспортскаорганизацијаилиспортистатакмичар.

Члан18.

Оутврђенојздравственојспособностиспортистетакмичараводисееви-
денција,уношењемподатакаумедицинскудокументацију,одданапрвереги-
страцијезаодређенуспортскуорганизацију.

Садржај,образациначинвођењамедицинскедокументацијеизстава1.
овогчланаутврђујесеускладусазакономкојимсеуређујуевиденцијеуобла-
стиздравства.

Члан19.

Спортскаорганизацијадужна једазакључиуговороосигурањусвојих
врхунских спортиста од последица несрећног случаја за време обављања
спортскеактивности,анаосновуутврђеногрангирањаспортиста.

Осигуранасуманакојуморабитиуговоренообавезноосигурањепојед-
номспортистиизстава1.овогчлананеможебитинижаод:10.000еврауди-
нарскојпротиввредностизаслучајсмртиспортисте;20.000евраудинарској
противвредностизаслучајтрајноггубиткаопштераднеспособностиспорти-
стеилиспособностидасебависпортскимактивностима;5.000евраудинар-
ској противвредности за случај привремене спречености за бављење спорт-
скимактивностима,наименакнадезагубитакприходаистварнихтрошкова
лечењаспортисте.

Акоспортскаорганизацијанезакључиуговоризстава1.овогчлана,ду-
жнаједанакнадиштетукојупретрписпортистакојинијеосигуран.
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Члан20.

Забрањенојеспортистуизложитиспортскимактивностимакојемогуда
угрозеилипогоршајуњеговоздравственостање.

Допингспортистејезабрањен,ускладусазаконом.

Члан21.

На одговорност заштету коју претрпи спортиста при бављењу спорт-
скимактивностимаилијепроузрокуједругомлицупримењујусеопштапра-
вилаоодговорностизаштету.

Правомнанакнадуштетеизстава1.овогчлананеобухватасеонаште-
такојаје,ускладусаспортскимправилима,резултатуобичајенихопасностии
ризикабављењаодређеномспортскомактивношћу.

Члан22.

Спортскеорганизацијеинационалнигранскиспортскисавезидужнису
даомогућеспортистиучешћеунационалнојспортскојрепрезентацији,када
јепозванурепрезентацију.

Осталафизичкалицаусистемуспорта

Члан23.

Осталафизичкалицаусистемуспортасуспортскистручњацииструч-
њациуспортукојиобављајустручнирадускладусаовимзаконом.

Спортскистручњацисулицакојаимајуодговарајућевисокообразовање
уобластиспорта,односнофизичкекултуреилисуоспособљеназаобављање
одређенихстручнихпословауспорту,акозакономниједрукчијеодређено.

Стручњациу спорту сулицадругихзанимањакојаимајуодговарајуће
образовањезатеврстепословаидоприносеостваривањуспортскихактивно-
стииспортскихделатностиускладусаовимзаконом.

Члан24.

Спортскистручњациистручњациуспортуразврставајусепремаспорт-
скимзанимањимаизвањимауоквирузанимања.

Министарутврђујеноменклатуруспортскихзанимањаизвањаитипич-
непословезаутврђенаспортсказанимањаизвањаиусловеупогледуобразо-
вања,односностручнеоспособљеностизастицањезвања.

Највишаспортсказвањаизстава2.овогчланамогудастекнусамоспорт-
скистручњацикојиимајупрописанообразовање.

Члан25.

Стручнирадуспорту,усмислуовогзакона,посебнообухвата:планира-
њеиспровођењеспортскихактивностидецеиомладине,рекреацијеграђа-
на,тренингаспортиста,спортскогваспитања,обучавањаиспортскогусавр-
шавања, кинезитерапијског вежбања; контролу психофизичких и функ-
ционалних способности учесника у спортским активностима; истражи-
вачко-развојни и научноистраживачки рад у спорту; стручно-саветодавни
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истручно-информативнирад;планирањеспортскихпрограмаипројеката;
документовањеспортскестручнелитературе,припремањеиуређивањесе-
кундарнихинформационихизворауспорту;креирање,планирањеиорга-
низовањепропаганднихкампањаиакција,односасајавношћуиконтаката
сасредствимајавногинформисањауспорту;извештавањесаспортскихпри-
редаба,писањеинформативнихианалитичкихновинскихчланакауобла-
стиспорта;планирањеиспровођењеспортскихприредаба;посредовањеу
спортскимтрансферима;спортскименаџментиорганизовањеспортскогпо-
словања; спортско суђење; старање о безбедности, реду и сигурности на
спортским приредбама и у спортским објектима и о спречавању допинга
успорту.

Стручнирадуспорту,успортскиморганизацијамакојесучлановина-
ционалноггранскогспортскогсавеза,могуобављатиспортскистручњацико-
ји испуњавају услове предвиђене овим законом и поседују дозволу за рад
предвиђенуправилиманадлежногнационалноггранскогспортскогсавезаи
правилимамеђународногспортскогсавеза.

Стручниваспитно-образовнирадсадецоммогуобављатисамоспортски
стручњацикојиимајуодговарајућеобразовањеуобластифизичкогваспитања
испорта,ускладусазаконом.

Члан26.

Спортскистручњацидужнисудапланирајуиевидентирајустручнирад
којиобављајууорганизацијамауобластиспорта,ускладусаправилиматих
спортскихорганизацијакојаобавезноуређујусадржинустручнихплановаи
евиденцијереализацијестручнограда.

Организацијеуобластиспортаутврђујупотребу стручногобразовања,
оспособљавањаиусавршавањаспортскихстручњакаистручњакауспортуи
обезбеђујуусловезаостваривањетихпотреба,ускладусаспортскимправили-
манадлежногнационалноггранскогспортскогсавеза.

Подстручнимусавршавањем,усмислуовогзакона,подразумевасести-
цањезнањаивештинаспортскихстручњака,којеобухватаконтинуирануеду-
кацијутокомрадногвека,каоиучешћенастручниминаучнимскуповима,
семинаримаикурсевима.

Надлежни национални грански спортски савез у сарадњи са високо-
школском установом издаје, обнавља и одузима дозволу за рад спортским
стручњацима у складу са овим законом,правилима тог савезаиправилима
надлежногмеђународногспортскогсавезаиводиевиденцијуиздатих,обно-
вљених,односноодузетихдозволазарад.

Надлежнинационалнигранскиспортскисавезутврђујетрошковеизда-
вањаиобнављањадозволезарад,узпретходнусагласностМинистарства,које
плаћаподносилацзахтевазаиздавање,односнообнављањедозволезарад.

Надлежнинационалнигранскиспортскисавезиздаједозволузарадна
период од три године уколико међународним спортским правилима није
друкчијеодређено.
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Дозволазарадиздатаспортскомстручњакуодстраненадлежногмеђу-
народногспортскогсавезасматрасеважећомдозволомзарад,усмислуовог
закона,запериодзакојијеиздата.

Трошковестручногобразовања,оспособљавањаиусавршавањаплаћају
организацијеуобластиспортаилизаинтересованипојединци.

Акосетрошковистручногобразовања,оспособљавањаиусавршавања
запосленихспортскихстручњакаи стручњакау спортуобезбеђујуиз сред-
ставаорганизацијеуобластиспорта,ускладусањенимопштимактима,ме-
ђусобнаправаиобавезеуређујусеуговоромкојимсепосебноодређујуусло-
вифинансирањаиобавезатоглицадауодређеномвременскомпериоду,по
завршеткустручногобразовања,оспособљавањаиусавршавања,радиутој
организацији.

У случајудалицеиз става9. овогчланапрекине стручнообразовање,
оспособљавањеилиусавршавање,дужноједаорганизацијиуобластиспорта
накнадитрошкове,осимакојетоучинилоизоправданихразлога.

Одредбеозабранидискриминацијеизчлана10.овогзаконасходносе
примењујуинаспортскестручњакеистручњакеуспорту.

Члан27.

Пословима стручног оспособљавања за обављање одређених стручних
пословауспортумогусебавитивисокошколскеустанове,ускладусазаконом
којимсеуређуједелатноствисокогобразовања.

Пословима стручног оспособљавања за обављање одређених стручних
пословауспортузакојесенемогустећиодговарајућастручназвањаувисоко-
школскимустановамаилизакојенепостојиинтерестихустановадаихврше,
односнодаихвршеудовољнојмери,могусебавитииорганизацијеуобласти
спортакојеиспуњавајуусловеупогледупростора,опремеикадрова.

Пословима стручног оспособљавања за обављање одређених стручних
пословамогусебавитиинационалнигранскиспортскисавезиинационална
стручнаспортскаудружења,акојетопредвиђеноспортскимправилиманад-
лежногмеђународног спортског савеза, у сарадњи са одговарајућомвисоко-
школскомустановом.

Министар прописује ближе услове за обављање послова из ст. 2. и 3.
овогчлана,ањиховуиспуњеностутврђујеспортскиинспектор.

Спортскиинспекторпривременоћезабранитиорганизацијиизст.2.и
3.овогчланадаљираднастручномоспособљавању,акоутврдиданеиспуња-
вапрописанеуслове,илистручнооспособљавањеневршипоутврђеномпла-
нуипрограмуипрописаномначинустручногоспособљавања,доиспуњавања
тихуслова,односнообавеза.

Члан28.

Министарпрописујеоквирнипланипрограминачинстручногоспо-
собљавањаи,ускладусазаконом,услове,начинипоступакиздавања,обна-
вљањаиодузимањадозволазарадспортскимстручњацимаиорганизација-
маизчлана26.ичлана27.ст.2.и3.овогзакона,бројполазникастручног
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оспособљавањакојисеуоквируједнегрупеможеуписатииобразацисадр-
жинууверењаозавршеномстручномоспособљавању.

Организацијеизчлана27.ст.2.и3.овогзаконаобавезнесудасвакего-
динеујануарудоставеМинистарствуизвештајоизвршеномстручномоспосо-
бљавању у претходној години и да поднесуМинистарству пријаву почетка
обављањастручногоспособљавања,најкаснијеседамданапрепочеткауписа
полазникастручногоспособљавања.

Установеизчлана27.став1.овогзаконаостварујуупроцесустручног
оспособљавања сарадњу са надлежним националним гранским спортским
савезима.

Члан29.

Спортскистручњакистручњакуспортумогудазаснујурадниодносса
спортском организацијом закључењем уговора о раду, у складу са законом
илизакључујууговоростручномангажовању.

Бављењестручнимрадомускладусауговоромостручномангажовању
сматрасерадомванрадногодноса,ускладусазаконом.

Спортскистручњак,односностручњакуспортукојисестручнимрадом
бавикаочланспортскогудружењабезуговораибезнакнадеимаправаутвр-
ђенаспортскимправилимаиопштимактимаспортскогудружења.

Спортскистручњакиспортскаорганизацијаприликомзакључењауго-
вораораду,односноуговораостручномангажовању,могупосебноуговорити
давањеједнократненакнадекојанемакарактерзараде(накнадазазакључење
уговора,накнадазакоришћењеликаспортскогстручњака).

Накнадеиз става 4. овог чланамогу бити утврђенеи општим актима
спортскеорганизације.

СтранидржављанинкојиобављастручнирадуспортууРепублициСр-
бији,поредусловапрописаниховимзаконом,морадаиспуњаваидругеусло-
веутврђенепрописимакојимасеуређујеобластзапошљавањастранихдржа-
вљанауРепублициСрбији.

Члан30.

Надстручнимрадомуобластиспортавршисестручнинадзор.
СтручнинадзорвршиЗаводзаспортимедицинуспортаРепубликеСр-

бије(удаљемтексту:Републичкизавод),анатериторијиаутономнепокраји-
не–Покрајинскизаводзаспортимедицинуспорта(удаљемтексту:Покра-
јинскизавод)каоповеренипосао.

Министарближеуређујеначинипоступакобављањастручногнадзора,
мерезаотклањањеуоченихнедостатака,условезаименовањестручногспорт-
скогнадзорника,образациначиниздавањалегитимацијестручногспортског
надзорникаидругапитањаодзначајазаспровођењестручногнадзорауобла-
стиспорта.

Наналазоизвршеномстручномнадзоруможесеподнетиприговорми-
нистру,урокуодседамданаодданадостављањаналаза.

Правнаифизичкалицауобластиспортадужнасудаомогућеобављање
стручногнадзора,ускладусаовимзаконом.
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Спортскиинспекторможепривремено забранити обављање одређене
спортскеактивности,односноделатности,аконаосновуизвештајастручног
спортскогнадзорникаоизвршеномстручномнадзоруутврдидасунедостаци
у раду таквеприроде дамогуизазватипоследицепо безбедности здравље
спортиста,каоидругихучесника,аданисууостављеномрокуотклоњени.

Лицуизстава5.овогчланакојеонемогућиобављањестручногнадзора
спортскиинспекторможепривременозабранитиобављањеспортскеактив-
ности,односноделатности,сведокнеомогућиобављањестручногнадзора.

2.ОРГАНИЗАЦИЈЕУОБЛАСТИСПОРТА

2.1.Спортскеорганизације

Члан31.

Ради обављања спортских активности и спортских делатности спортска
организацијаможесеосноватикаоудружење(удаљемтексту:спортскоудруже-
ње)иликаопривреднодруштво(удаљемтексту:спортскопривреднодруштво),
ускладусаовимзаконом,анапитањакојанисууређенаовимзакономприме-
њујусеопштипрописиоудружењима,односнопривреднимдруштвима.

Члан32.

Услучајунесагласностиодредабаопштегактаспортскеорганизацијеса
одредбама закона или спортским правилима надлежног националног гран-
ског спортског савеза, непосредно се примењују одредбе закона, односно
спортскихправила.

Члан33.

Спортскаорганизацијаможеобављатиспортскеактивностииспортске
делатностиако,ускладусаовимзакономиспортскимправилима,има:

1.учлањенеилиуговоромангажованеспортисте;
2.ангажованеспортскестручњакеузависностиодврстеделатности;
3.обезбеђенодговарајућипростор,односноспортскеобјектеиспортску
опрему;

4.одговарајућу унутрашњу организацију и финансијска средства, ако
учествујеуспортскимтакмичењима.

Министарближеуређујеусловеизстава1.овогчлана.
Реч:„клуб”можебитикоришћенауназивусамоспортскеорганизације

којаучествујеутакмичењимауоквирунадлежноггранскогспортскогсавеза.
Испуњеностусловаизст.1.и3.овогчланапровераваспортскиинспек-

торупоступкуредовногинспекцијскогнадзора.

2.1.1.Спортскоудружење

Члан34.

Спортско удружење, у смислу овог закона, јесте добровољна недобитна
организацијазасновананаслободиудруживањавишефизичкихи/илиправних
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лица,организовананаосновустатутаиоснованарадиостваривањазаједнич-
когциљауобластиспорта.

Наспонтанаипривременаповезивањавишелицарадиостваривањаод-
ређених спортских циљева сходно се примењују прописи, односно правна
правилаоортаклуку,акоовимзакономниједрукчијеодређено.

Члан35.

Спортскоудружењеможеобразоватиједаниливишеогранака(секција,
подружницаидр.)којисеуписујууРегистарудружења,друштаваисавезау
областиспорта(удаљемтексту:Регистар).

Огранак је организациони део спортског удружења који нема својство
правноглица.Огранакимаместообављањаактивностииделатностиизаступ-
ника,апословесатрећимлицимаобављауимеизарачунспортскогудружења.

Оснивање

Члан36.

Спортскоудружењемогуосноватинајмањетриоснивача.
Оснивач спортског удружења може бити потпуно пословно способно

физичколицеилиправнолице.

Члан37.

Спортско удружење оснива се на оснивачкој скупштини, усвајањем и
потписивањемоснивачкогактаистатутаиизбором,односноименовањемли-
цаовлашћеногзазаступање.

Оснивачкиактспортскогудружењасачињавасеуписменојформииса-
држи:пословноиме,правнуформу,седиштеиматичнибројоснивачаакоје
оснивачправнолице,односноличноиме,адресу,јединствениматичниброј
грађанаипотписоснивачаакојеоснивачфизичколице;име,адресуиброји
земљуиздавањапутнеисправеакојеоснивачстранофизичколице;основне
циљеве спортског удружења; назив и седиште спортског удружења; лично
име,адресу,јединствениматичнибројграђана,односнобројиземљуиздава-
њапутнеисправелицаовлашћеногзазаступањеспортскогудружења;датум
доношењаоснивачкогакта.

Оснивачкиактизстава2.овогчланаморабитиоверенодстраненадле-
жногсуда,односнонадлежногопштинског,односноградскогоргана.

Општиакти

Члан38.

Општиактиспортскогудружењајесу:статут,правилникиодлукакојом
сенаопштиначинуређујуодређенапитања.

Статутјеосновниопштиактспортскогудружења.
Статутомсеобавезноуређује:
1.називиседиштеспортскогудружења;
2.циљевиисадржајактивностинаостваривањуспортскихциљева;
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 3.органи, њихова овлашћења, начин избора и разрешења, трајање
мандатаиначинодлучивања;

 4.поступак усвајања, односно измена и допуна статута и других оп-
штихакатаспортскогудружења;

 5.заступањеспортскогудружења;
 6.остваривањејавностирада;
 7.условииначинучлањивањаипрестанкачланства,утврђивањевиси-
нечланарине,права,обавезеиодговорностчланова,посебномало-
летнихлица;

 8.начинстицањасредставазаостваривањеспортскихциљеваираспо-
лагањасредствима;

 9.начинодлучивањаостатуснимпроменама;
10.поступање са имовином спортског удружења у случају престанка
удружења;

11.поступакусвајањафинансијскихидругихизвештаја;
12.обликисадржајпечата;
13.другапитањаодзначајазаспортскоудружење,каоидругапитања
утврђеназаконом.

Свакичланспортскогудружењаимаправодадобијепримеракстатута
спортскогудружења.

Статутидругиопштиактиспортскогудружењаморајубитисагласниса
спортскимправилимаиовимзаконом.

Појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у спортском
удружењуморајубитиускладусаопштимактимаспортскогудружења,спорт-
скимправилимаизаконом.

Висинамесечнечланаринеизстава3.тачка7)овогчлананеможебити
већаодједнедесетинепросечнезараденанивоуРепубликеСрбијеутврђене
одстранерепубличкогоргананадлежногзапословестатистикезапретходну
буџетскугодину.

Изузетноодстава7.овогчлана,висинамесечнечланаринеуспортови-
мазачијусуреализацијупотребнаматеријалнаулагањавећевредности,може
сеутврдитиувишемизносу,узпретходнусагласностминистра.

Члан39.

Одредбеопштегактаспортскогудружењаподлежуоцениуставностии
законитостиускладусаУставомизаконом.

Спортскоудружењедужноједаурокуод30данаодданауручењаправ-
носнажнеодлукеопоништењудонесеновиопштиакт,односноодлукуоод-
говарајућим изменама општег акта и у законском року поднесе пријаву за
уписуРегистар.Акојепоништенстатутспортскогудружења,односнопоједи-
неодредбестатута,аспортскоудружењенедонесеновистатут,односноодлу-
куоодговарајућимизменамастатута–спортскоудружењепрестаједапостоји
ибришесеизРегистра.

Одредбастава2.овогчланасходносепримењујеиуслучајукада је,у
складусаУставомизаконом,утврђенанеуставност,односнонезаконитостод-
редбеопштегактаспортскогудружења.



52 CONSTITUTIO ATHLETICAE – ВОДИЧ КРОЗ СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ

Члан40.

Оснивачи спортског удружења одговарају солидарно, целокупном сво-
јомимовином,заобавезепреузетеувезисаоснивањемспортскогудружења,
акоуговоромсатрећимлицимакојаимајупотраживањапотомосновуније
друкчијеодређено.

Заобавезеизстава1.овогчланаспортскоудружењеодговарасолидарно
саоснивачимаодтренуткауписауРегистар.

Назив,седиштеисимболи

Члан41.

Спортскоудружењеиманазивиседиште.
Назив спортског удружењамора бити на српском језику и ћирилич-

комписму, односнона српском језикуићириличкомписмуи језицимаи
писмимакојисууслужбенојупотребинатериторијинакојојсеналазињего-
воседиште.

Називспортскогудружењаможебитиинастраномјезику,односномо-
жедасадржиипојединестранеречи,акоонечинеиме,односноназивосни-
вача,односноакосууобичајенеусрпскомјезикуилиакозањихнемаодгова-
рајућеречиусрпскомјезику,односноакосерадиоречиманамртвомјезику.

НазивсеутврђујестатутомспортскогудружењаиуписујесеуРегистар.
Спортскоудружењеможеиматиискраћениназив,којисеодређујеста-

тутом.СкраћениназивуписујесеуРегистар.

Члан42.

Називи скраћениназив спортскогудружењаупотребљавају сеуправ-
номсаобраћајууобликуукојемсууписаниуРегистар.

Огранак спортског удружења у правном промету иступа под називом
спортскогудружењаисвојимназивом.

Називспортскогудружењаможесепренетинадруголицесамоуокви-
рустатуснепромене.

Члан43.

Називновооснованогспортскогудружењаморасејасноразликоватиод
називадругихспортскихудружењакојасууписанаилиуреднопријављеназа
уписуРегистар.

Изназиваспортскогудружењаморабитивидљиводајеупитањуспорт-
скаорганизација.

Називспортскогудружењанесмедоводитиузаблудуупогледуциљева
спортскогудружењаилиотомеокаквојсеврстиправноглицаради.

Члан44.

НазивспортскогудружењаможедасадржиназивРепубликеСрбијеили
јединицелокалнесамоуправе,узпретходнусагласностнадлежногорганаРе-
публикеСрбијеилијединицелокалнесамоуправе.
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Називспортскогудружењаможедасадржиимеилидеоименафизич-
коглица,узњеговусагласност,аакојетолицеумрло,узсагласностсвихна-
следникапрвогнаследногреда.

Ако су активностима спортског удружења доведени у питање углед и
другиоправданиинтересилицаизст.1.и2.овогчлана,датасагласностможе
сеповући.

Називспортскогудружењанеможедасадржииместранедржавеили
међународнеорганизације.

Одредбест.1.и4.овогчлананеодносесенапридевскуупотребуназива
домаћеилистранедржаве,територијалнејединицеимеђународнеорганизације.

Члан45.

СедиштеспортскогудружењаморабитинатериторијиРепубликеСрби-
је,стимдасекаоседиштеодређујеономестоизкојегсеуправљаактивности-
маиделатностимаудружења.

Упословнојкореспонденцијииу јавномиступањуспортскоудружење
узсвојназивнаводиисвојеседиште.

Члан46.

Спортскоудружењеможеиматисвојзнак,логотипидругесимболе,у
складусастатутом.

Симболивизуелногидентитетаспортскогудружењаморајусејаснораз-
ликоватиодсимболадругихспортскихорганизацијаинесмејудоводитиуза-
блудуупогледуциљеваспортскогудружењаињеговогидентитета.

Симболивизуелногидентитетаспортскогудружењанемогудасадрже
симболестранедржавеилимеђународнеорганизације.

Симболивизуелногидентитетаспортскогудружењамогудасадржесим-
болеРепубликеСрбијеилијединицелокалнесамоуправе,узпретходнусагла-
сностнадлежногорганаРепубликеСрбијеилијединицелокалнесамоуправе.

Чланство

Члан47.

Члановиспортскогудружења јесуоснивачиилицакојанакнаднопри-
ступеспортскомудружењуускладусањеговимстатутом.

Физичколицеможебитичланспортскогудружењанезависноодгодина
старости,ускладусазакономистатутом.

Спортскоудружењеможе,ускладусастатутом,иматиразличитекатего-
ријечланова,саразличитимправимаиобавезама,стимдачлановиистекате-
горијеморајуиматиистаправаиобавезе.

Изјавуоприступању,односноучлањењууспортскоудружењезамало-
летнолицекојенијенавршило14годинадајемалолетнолицеузпретходну
писменусагласностродитеља,односностаратеља.

Спортскоудружењеводикњигучланова,укључујућииподаткеоњихо-
вомправууправљањаудружењем.
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Члан48.

Сваколицеможеподједнакимусловимаутврђенимстатутомдапостане
чланспортскогудружења.

Спортистичлановиспортскогудружењаимајуправодаусвакодобаисту-
пеиз удружења, али се спортскимправилиманадлежногнационалног гран-
скогспортскогсавезаможепрописатидајеиступањедозвољеносамопоисте-
куодређеноготказногрока,стимдаотказнирокуспортскимгранамаукојима
правилапредвиђајупрелазнирокможедатрајенајдужедопочеткапрвогна-
редногпрелазногрока,ауосталимспортскимгранаманајвишешестмесеци.

Спортистанеможеједностранодаиступиизспортскогудружењауслу-
чајукадасеуговоромобавезаодаћеостатичландоистекаодређеногрока,
осимакојеодлукомнадлежногсудаилиодлукомспортскогарбитражногсуда,
односносталногспортскогсуда(удаљемтексту:спортскаарбитража)илиме-
ђународне спортске арбитраже уговорраскинут,поништенили је утврђена
његоваништавост.

Чланствоуспортскомудружењунеможесепреноситинитинаследити.

Члан49.

Чланспортскогудружењаможебитиискљученизспортскогудружења
изразлогаипопоступкуутврђеномстатутом.

Општим актима спортског удружења мора бити обезбеђено право на
жалбунаодлукуорганаудружењакојомјеодлучиванооправимаиобавезама
члановаудружења,осимакојезадоношењеодлукенадлежнаспортскаарби-
тражаускладусаовимзаконом.

Члану спортског удружења могу се изрећи дисциплинске санкције у
складусазаконом,спортскимправилимаиопштимактимаспортскогудруже-
ња,стимдамунеможебитиизреченаказназадисциплинскипрекршајза
којинијекривикојипренегоштојеучињеннијебиоопштимактомспорт-
скогудружењаутврђенкаодисциплинскипрекршајизакојинијебилапро-
писанаказна,акозакономниједрукчијеодређено.

Чланспортскогудружењаимаудисциплинскомпоступкуправона:вође-
њепоступкабезодуговлачењаисаштомањетрошкова;независност,стручност
инепристрасносторганакојиодлучујеоодговорности;браниоцаоличномтро-
шку;изјашњењеиизвођењедоказа;писменуиобразложенуодлукуижалбу.

Члан50.

Спортским удружењем управљају његови чланови на начин одређен
статутомудружења.

Члановиуправљајуспортскимудружењемнепосредноилипрекосвојих
изабранихпредставникауорганимаудружења.

Спортскаарбитража

Члан51.

Члановиспортскогудружењаиспортскоудружењемогусеспоразумети
да решавање спора о правима којима слободно располажу, осим спорова за
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којејеодређенаискључиванадлежностсуда–повереадхоцспортскомарби-
тражномсудуилисталномспортскомсудуприОлимпијскомкомитетуСрбије
– за олимпијске и параолимпијске спортове и сталном спортском суду при
СпортскомсавезуСрбије–занеолимпијскеспортове.

Сматраседа јеуговороспортскојарбитражизакључениакотужилац
поднесетужбуилижалбуспортскојарбитражи,атуженинеприговоринадле-
жностиарбитражедоупуштањаурасправљањеопредметуспора.

Наарбитражуизстава1.овогчланасходносепримењујуодредбеоар-
битражизаконакојимсеуређујепоступакпредарбитражом,акоовимзако-
номниједрукчијеутврђено.

Споризстава1.овогчланаможебитипредметимеђународнеспортске
арбитражеу случајевимаутврђенимспортскимправилиманадлежногмеђу-
народногспортскогсавеза.

Члан52.

Спорпредспортскомарбитражомхитанје.
Статутом спортског удружења може се предвидети и покушај мирног

решавањаспороваунутарспортскогудружењапутемпосредовања.
Заарбитраможебитиименовансамодипломираниправник.
Заарбитранеможебитиименованолицекоје јевласник,чланоргана

илизапосленикодспортскихорганизацијауистојграниспорта,лицекојејеу
истојствариучествовалоуодлучивањууранијемпоступку,лицекојејечлан
органа,службенолицеилизапосленикоднадлежногспортскогсавеза,каони
лицеувезискојимпостоједругиразлозикојидоводеупитањењеговунепри-
страсност.

Органиилицеовлашћенозазаступање

Члан53.

Скупштина је највиши орган спортског удружења. Ако статутом није
друкчијеодређено,скупштинучинесвичлановиспортскогудружења,сајед-
накимправомгласа.

Скупштинаспортскогудружењасазивасенајмањеједанпутгодишње.
Скупштинаспортскогудружењаодлучујео:
1.усвајању,односноизменамаидопунамастатутаспортскогудружења;
2.усвајањуфинансијскихизвештаја;
3.избору, односно именовању и разрешењу лица овлашћеног за за-
ступање;

4.удруживањуусавезе;
5.статуснимпроменама;
6.престанкуспортскогудружења;
7.другимпитањимаутврђенимзакономистатутомспортскогудружења.

Одлукаскупштинеопроменистатута,статуснимпроменамаипрестан-
куспортскогудружењадоносисевећиномгласоваодукупногбројачланова
скупштине,акостатутомнијеутврђенодајезадоношењеодлукепотребанве-
ћибројгласова.
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Сазивањескупштинеспортскогудружењаможетражитиједнатрећина
члановаскупштинеузпредлагањедневногреда,ааконадлежниорганспорт-
ског удружењане сазове седницу скупштине,њумогу сазватионичланови
спортскогудружењакојисутражилињеносазивање.Скупштинасемораса-
зватинајкаснијеурокуод30данаодданаподношењауредногзахтевазаодр-
жавањескупштинеспортскогудружења.

Члан54.

Спортскоудружењесавишеод20члановаимауправуизабрануодстра-
нескупштинеудружења,наначинодређенстатутом.

Управаспортскогудружења (управниодбор,председништво,извршни
одборидр.)иманајмањетричлана.

Заступник спортског удружења може бити члан управе спортског
удружења.

Одлукеуправеспортскогудружењадоносесевећиномгласоваодукуп-
ног броја чланова управе, ако статутом спортског удружења није утврђена
друкчијавећина.

Члан55.

Спортскоудружењеималицеовлашћенозазаступањеспортскогудру-
жења (у даљем тексту: заступник) изабрано, односно именовано на начин
утврђенстатутом.

Зазаступникаможебитиодређеносамопотпунопословноспособнофи-
зичколице.

Заступниксестараиодговаразазаконитострадаспортскогудружења,
организујеиводиактивностиипословање спортскогудружења,брине сео
уредномвођењупрописанихевиденцијаипословнихкњига,спроводиодлуке
органаспортскогудружењаиимауодносуназапосленеирадноангажована
лицауспортскомудружењуположај,односноовлашћењадиректорауправ-
номлицу,ускладусазакономкојимсеуређујерад,акоовимзакономилиста-
тутомниједрукчијеодређено.

Одредбе статута спортског удружења које ограничавају овлашћења за-
ступниканемајуправнодејствопрематрећимлицима.

Правни послови које заступник закључи у име и за рачун спортског
удружењаобавезујуспортскоудружењеиаконисууоквируциљеваспортског
удружења,осимакоспортскоудружењедокажедајетрећелицезналодајетај
посао изван циљева спортског удружења или је према околностима случаја
моглознати.

Члан56.

Заступникједужандаинформишеорганеспортскогудружењаоактивно-
стимаиделатностимаспортскогудружењаињеговомфинансијскомпословању.

Уколикоорганспортскогудружења,односностатутомодређенбројчла-
новаспортскогудружењазахтева,узнавођењеразлога,добијањеподатакаиз
става1.овогчлана,заступникједужандаимтаквеинформацијесаопштинај-
каснијеурокуод15данаодданаподношењазахтева.
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Члан57.

Заступникичлановиорганаспортскогудружењадужнисудапоступају
савесно,пажљивоиодговорнопремаспортскомудружењу,ускладусазако-
номиопштимактимаспортскогудружења.

Заступник,запослениичлановиорганаспортскогудружењанемогу
директноилииндиректнобитиангажованиуконкурентскојспортскојор-
ганизацији.

Сукобинтересаусмислустава2.овогчланапостојиакојечланоргана
спортскогудружења,односнозаступникиличланњеговепородице(супру-
жник,крвнисродникуправојлинијииупобочнојлинијидодругогстепе-
на сродства, усвојитељиусвојеник, сродникпо тазбинидопрвог степена
сродства):

1.уговорнастранауправномпослусаспортскимудружењем;
2.власникилинадругиначинупословномодносусалицемизправног
послаилирадњекојезакључујеуговорсаспортскимудружењемили
којеимафинансијскеинтересеутомпослуилирадњи,поосновуко-
јихсеразумноможеочекиватидаутичунапоступањечланаоргана,
односнозаступника,супротноинтересуспортскогудружења;

3.подконтролнимутицајемстранеизправногпослаилирадњеилили-
цакојеимафинансијскиинтересуправномпослуилирадњи,такода
сеоснованоможеочекиватидатоутиченапоступањечланаоргана,
односнозаступника,супротноинтересуспортскогудружења.

Уговоризмеђузаступникаиспортскогудружењаможедасезакључипо
одобрењуорганаодређеногстатутом.

Повредасукобаинтересаизабранеконкуренцијеизст.2.и3.овогчла-
надајеспортскомудружењуправонанакнадуштетеиправодасепословико-
јелицеизвршизасвојрачунпризнајукаопословиизвршенизарачунспорт-
скогудружења.

Статутомспортскогудружењауређујесезаступањеудружењауслучају
сукобаинтересаизмеђуспортскогудружењаизаступника.

Члан58.

Спортскоудружењесавишеод20члановаиманадзорниодборзаконтро-
луфинансијскогпословањаспортскогудружењаигодишњегзавршнограчуна.

Спортскоудружењеможеиматиревизорасанадзорнимовлашћењима
утврђенимускладусапрописимаорачуноводствуиревизији.

Члан59.

Статутомсемогупредвидетиидругиорганиспортскогудружења.
Скупштина спортског удружења именује друге органе удружења, ако

статутомниједрукчијеодређено.
Чланорганаспортскогудружењаможебитисамочланудружења.
Лицакојасуосуђеназакривичнаделапротивпривреде,имовинеислу-

жбенедужности,каоизаследећакривичнадела:тешкоубиство;тешкакра-
ђа,разбојничкакрађа,разбојништво,утаја,превара,неоснованокоришћење
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кредитаидругепогодности,изнуда,уценаизеленаштво,каоизакривична
делапрописаназакономкојисеодносинаспречавањенасиљаинедоличног
понашањанаспортскимприредбама,немогувршитифункцијезаступника,
ликвидатораиличлановаоргана спортскогудружења,доктрајуправнепо-
следицеосуде.

Одлукеорганаспортскогудружењауносесеукњигуодлука.

Члан60.

Члановиорганаспортскогудружењаодговарајусолидарнозаштетукоју
својомодлукомпроузрокујуспортскомудружењу,акотаквуодлукудонесуна-
мерноиликрајњомнепажњом.

Заштетуизстава1.овогчлананеодговарајучлановикојисубилипро-
тивдоношењаштетнеодлукеилисусеуздржалиодгласања.

Тужбазанакнадуштетеизстава1.овогчлананеможесеподнетипоис-
текурокаодтригодинеодданадоношењаштетнеодлуке.

Члан61.

Чланорганаспортскогудружења,односнозаступникнемаправогласа
наседнициорганаспортскогудружењакадсеодлучујео:

1)покретањуспораилиодустајањуодспорапротивњега;
2)одобравањупословаизмеђуњегаиспортскогудружењауслучајусу-
кобаинтереса,односнопостојањаличногинтересаприодлучивању;

3)његовојодговорностиилиразрешењу.

Члан62.

Одлуке каопојединачни акти органа, односно заступника ништаве су
акосудонетесупротнозакону,спортскимправилимаилиопштемактуспорт-
скогудружења.

Ништавостодлукеизстава1.овогчланаутврђујесуд,потужбизаинте-
ресованоглицаилијавногтужиоца.

Тужбазаутврђењеништавостиизстава1.овогчлананеможесеподне-
типоистекурокаодтригодинеодданадоношењаодлуке.

Уписурегистар

Члан63.

СпортскаудружењауписујусеуРегистаркојиводиАгенцијазапривред-
нерегистре(удаљемтексту:Агенција),каоповеренипосао.Повезивањевише
лицаизчлана34.став2.овогзаконанеуписујесеуРегистар.

АгенцијаводиРегистарпрекоРегистраторанадлежногзавођењеРеги-
стра(удаљемтексту:Регистратор).

На услове и поступак именовања Регистратора, као и нањегова овла-
шћењаиобавезе, сходносепримењујуодредбезаконакојимсеуређујерад
Агенције,анапоступакуписауРегистарпримењујусеодредбезаконакојим
сеуређујерегистрацијапривреднихсубјеката,акоовимзакономниједрукчи-
јеутврђено.
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ВладапрописујевисинунакнадезауписспортскогудружењауРегистар
идругеуслугекојепружаАгенцијаупоступкувођењаРегистра,напредлог
УправногодбораАгенције.

СпортскоудружењестичесвојствоправноглицаданомуписауРегистар.
МинистарствоводиЈединственуевиденцијуудружења,друштаваисаве-

зауобластиспорта(удаљемтексту:Јединственаевиденција).
Јединственаевиденцијасадржиподаткеоудружењима,друштвимаиса-

везимауобластиспорта,ито:назив;седиште;адреса;датумоснивања;грана
спорта; правна форма; име и функција заступника; чланство у савезима у
областиспорта;шифраиописпретежнепривреднеидругеделатностикојасе
непосреднообавља;називрегистарскогорганаибројподкојимјеудружење
уписаноуРегистар.

Министарближеуређује:садржинуиначинвођењаРегистра;предмет
регистрације;садржинуиобразацпријавезауписуРегистарирегистрацију
другихподатака,документацијукојасеузпријавуприлаже,каоидругеуслу-
гекојепружаАгенцијаувођењуРегистра;садржинуиначинвођењаЈедин-
ственеевиденције.

Министарствообавештаваспортскоудружењеобројуподкојимјеспорт-
скоудружењеуписаноуЈединственуевиденцију(бројјединственеевиденције).

МинистарствообезбеђујејавнудоступностподатакаизЈединственееви-
денције–прекоинтернета.

Члан64.

СпортскоудружењеподносиАгенцијизахтевзауписуРегистар,уобли-
курегистрационепријаве.

СпортскоудружењедужноједаАгенцијипријависвакупроменуподата-
какојисеуписујууРегистар,урокуод15данаоддананасталепромене.

ПопријемурегистрационепријавеРегистраторпроверава:
1.далијенадлежанзапоступањепорегистрационојпријави;
2.далијекаопотписникрегистрационепријавеназначеноовлашћено
лице;

3.далирегистрационапријавасадржисвеподаткеускладусаовимза-
коном;

4.далијеузрегистрационупријавуприложенасвадокументацијапро-
писанаускладусаовимзаконом;

5.далијеузрегистрационупријавуприложендоказоуплатинакнаде
зауписуРегистар;

6.далисуподацикојисуунетиурегистрационупријавуистоветниса
подацимаиздокументацијеприложенеузпријаву;

7.дали јеподистимназивомрегистрованодругоспортскоудружење,
односно да ли је већ покренут поступак регистрације другог спорт-
скогудружењаподистимназивом,акосепријаваодносинарегистра-
цијуоснивањаилипромененазива;

8.далијерегистрационапријаваподнетаупрописаномроку.
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Регистраторнеиспитујетачностподатакаиверодостојностдокумената
достављенихузрегистрационупријаву.

НауписпроменаподатакауРегистарсходносепримењујуодредбеовог
законаоуписуоснивањаспортскогудружењауРегистар.

Члан65.

Акосуиспуњениусловизарегистрацију,Регистратор,урокуод15дана
одданаподношењауреднерегистрационепријаве,доносирешењеоупису
уРегистар.

Решењеизстава1.овогчланасадржи:датумуписа;назив,седиштеи
адресуспортскогудружења;личноиме,адресуиматичнибројзаступника,
односнобројидржавуиздавањапутнеисправе,заступникаспортскогудру-
жења. Ово решење је коначно и против њега се може покренути управ-
ниспор.

Члан66.

АкоРегистратор утврди, урокуодпетданаодданаподношењареги-
страционепријаве,данисуиспуњениусловизаупис,подносиоцапријавепо-
зива,наначинкојијепрописанзакономкојимсеуређујерегистрацијапри-
вреднихдруштава,даурокуод15данаотклониутврђененедостатке.

Акоподносилацпријавенеотклониутврђененедостаткеурокуизстава1.
овогчлана,Регистраторурокуод15данадоносизакључаккојимсезахтевиз
регистрационепријавеодбацује.

Члан67.

Назакључакоодбацивањуизчлана66.став2.овогзаконаподносилац
регистрационепријавеможе,прекоАгенције,изјавитижалбуминистру,уро-
куод15данаодданапријематогакта.

Подносилацрегистрационепријавесеужалбинеможепозиватинапо-
даткекојенијеунеоурегистрационупријавуидокументацијукојуузњуније
доставио.

АкоРегистратороценида јежалбаоснована,можедонетирешењеко-
јимћезаменитипобијаниактиусвојитизахтевизрегистрационепријаве.

АкоРегистратороценидажалбанијеоснована,односнонедонесереше-
њеизстава3.овогчлана,дужанједанајкаснијеурокуодосамданаоддана
пријемажалбе,жалбусасвимсписимапредметадоставиминистру.

Пожалбиизстава4.овогчланаминистародлучујеурокуод30данаод
данаподношењажалбе.

Решењеминистрајеконачноипротивњегасеможепокренутиуправни
спор.

Члан68.

АгенцијадостављаизвештајоуписуМинистарству,шестомесечноито:
запериодјануар-јундо15.јула,азапериодјул-децембардо15.јануара,сапо-
дацимакојисупредметрегистрације.
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Члан69.

Регистрацијаоснивањаспортскогудружењаирегистрацијадругихпода-
такаоспортскомудружењуништаваје:

 1.акооснивачкиактнијесастављенупрописанојформиилинесадржи
прописанеелементе;

 2.акостатутспортскогудружењанесадржипрописанеелементе;
 3.аконепостојиправнаипословнаспособностсвихоснивача;
 4.акојебројоснивачамањиодбројаутврђеноговимзаконом;
 5.ако су циљеви и делатност спортског удружења такве природе да,
ускладусаовимзаконом,нијеречоспортскомудружењунегоспорт-
скомпривредномдруштву;

 6.акосеизназиваспортскогудружењаневидидајеупитањуспортска
организација,односноаконазивдоводиузаблудуупогледуциљева
спортскогудружењаилиотомеокаквојсеврстиправноглицаради;

 7.аконазивспортскогудружењасадржислужбениназивРепубликеСр-
бијеилијединицелокалнесамоуправеилиимеилидеоименафизич-
коглицабезприбављенесагласностиусмислучлана44.овогзакона
илиакосадржииместранедржавеилимеђународнеорганизације;

 8.акосуурегистрационојпријавинаведенинеистинитиподаци;
 9.акојерегистрацијаизвршенанаосновулажногдокумента(лажногоп-
штегилипојединачногакта),илидокументасанеистинитимподацима;

10.акојерегистрацијаизвршенанаосновуактакојијеништав,односно
поништенпоодредбамаовогзакона.

Лицекојеимаправниинтересдасеутврдиништавострегистрацијемо-
жетражититужбомзаутврђењеда сеутврдида јерегистрацијаподатакао
спортскомудружењу,укључујућиирегистрацијуњеговогоснивања,ништава.

Акојерегистрацијаподатакаоспортскомудружењуништаваизразлога
изстава1.тачка10)овогчлана,тужбазаутврђењеништавостирегистрације
морадасадржиизахтевзаутврђењеништавостиактанаосновукојегјеизвр-
шенуписуРегистар.

Порегистрационојпријавилицаизстава2.овогчлана,узкојуседоста-
вљадоказопокретањупоступказаутврђивањеништавостирегистрације,Ре-
гистраторћеурокуодтриданауРегистаррегистроватипостојањеспораиз
става2.овогчлана.

Ако је основништавости регистрације спортског удружења отклоњив,
надлежнисудпослепокретањапоступкаодређујерокоднајдуже90даназа
отклањањенедостатакаизатовремезастајесапоступком.

Кадјепресудомутврђенаништавострегистрације,судједужандауро-
куод15данаодданаправноснажностидоставипресудуАгенцији.Наоснову
тепресуде,РегистраторбришеништавурегистрацијуизРегистра.

Акојеправноснажномпресудомутврђенаништавострегистрацијеосни-
вања, Регистратор у Регистар уписује ништавост регистрације оснивања и
отомеобавештаваспортскоудружење,Министарствоиорганнадлежанзапо-
кретањеликвидације,односностечајногпоступка.
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Члан70.

Ништавострегистрацијенемаправнодејствонаправнепословеспорт-
скогудружењасасавеснимтрећимлицима.

Утврђивањемништавостирегистрације оснивања спортског удружења
оснивачиспортскогудружењапостајусолидарноодговорнизанамирењепо-
траживањаповерилацаудружења.

Имовина

Члан71.

Спортско удружење може стицати средства и остваривати приход од
прилога,чланарине,донацијаипоклона,субвенција,наслеђа,каматанауло-
ге,закупнине,дивиденди,услуга,спонзорстваидругихкомерцијалних,мар-
кетиншких,пословнихипривреднихделатностииактивности,у складуса
законом.

Средстваизстава1.овогчланасвојинасуспортскогудружења.

Члан72.

Спортскоудружењеможеосноватипривреднодруштвоилидругоправ-
нолице,ускладусазаконом,радиприбављањасредставапотребнихзаоства-
ривањесвојихспортскихциљева.Спортскоудружење–оснивачкористице-
локупну остварену нето добит тог основаног правног лица за остваривање
својихспортскихциљеваутврђенихстатутом.

Акоспортскоудружењеизстава1.овогчланаоснујеспортскопривред-
нодруштвоинањегапренесеправаиобавезеупогледуучешћауодређеном
рангутакмичењаиправаиобавезепремаодређенимспортскимидругиман-
гажованимлицима,у складусазакономиспортскимправилиманадлежног
националног гранског спортског савеза, новоосновано спортско привредно
друштвоодговаразаобавезеспортскогудружења–свогоснивачанасталепре
свогоснивања.

Испуњеностусловаизст.1.и2.овогчланаутврђујенадлежниорган,у
складусазаконом.

Члан73.

Спортскоудружењеводипословнекњигеиподносифинансијскеизве-
штајеускладусапрописимаорачуноводствуиревизији.

Члан74.

Спортскоудружењекојесетакмичиунационалном,односнопрофесио-
налном спортскомтакмичењуводипословнекњигеиподносифинансијске
извештајеускладусапрописимаорачуноводствуиревизијикојисеодносена
привреднадруштва.

Ревизијафинансијскихизвештаја спортскихудружењаизстава1.овог
чланавршисеускладуспрописимаорачуноводствуиревизијикојисеодно-
сенапривреднадруштва.
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Члан75.

За своје обавезе спортско удружење одговара целокупном својом
имовином.

Члановиспортскогудружењаиорганаспортскогудружењасолидарно
одговарајусаспортскимудружењемзаобавезеспортскогудружењаакопо-
ступајусимовиномспортскогудружењакаодајеупитањуњиховаимовина
илизлоупотребеспортскоудружењекаоформузанезаконитеилипреварне
циљеве.

Члан76.

Имовинаспортскогудружењаможедасекористијединозаостваривање
циљеваутврђенихстатутом.

Имовинаспортскогудружењанеможеседелитињеговимчлановима.
Приходиостварениобављањемделатностиспортскогудружењакористе

сеискључивозаостваривањестатутарнихциљеваспортскогудружења.
Одредбест.1–3.овогчлананеодносесенадавањечлановимапригод-

нихнаградаинакнада оправданих трошкованасталих остваривањем стату-
тарних циљева спортског удружења (путни трошкови, дневнице, трошкови
преноћиштаисл.),испуњавањеобавезапремачлановимауговоренихускла-
дусаовимзакономиисплатузарадазапосленима.

Члан77.

Заслучајпрестанкаспортскогудружењакаопрималацњеговеимовине
статутом се може одредити само домаћа недобитна организација у области
спорта.

Акосеутренуткупрестанкаспортскогудружењанеможепоступитина
начинодређензакономистатутомзарасподелуимовине,илиакојеспортско
удружењепресталонаосновуодлукеозабранирада,имовинапостаједржав-
насвојинакојукористијединицалокалнесамоуправеначијој јетериторији
билоседиштеспортскогудружењаиморасеупотребитиусврхекојенајвише
одговарајуциљевимаспортскогудружењаилиудругеспортскесврхе.

Акојединицалокалнесамоуправенијеумогућностидаобезбедииспу-
њеностусловаизстава2.овогчлана,ондајекорисникимовинеРепублика
Србија.

Статуснепромене

Члан78.

Статуснепроменеспортскогудружењајесу:припајање,спајање,подела
иодвајање.

Статусномпроменом спортско удружење преноси целу своју имовину
илињендеона једноиливишепостојећихилиновихспортскихудружења,
којасуњеговиопштиправниследбеници.

Уистојстатуснојпромениможедасекомбинујеприпајање,спајање,по-
делаиодвајање.
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У случају престанка спортског удружења услед статусне промене, не
спроводиселиквидација.

Спортскаудружењакојаучествујуулигашкимспортскимтакмичењима
могувршитистатуснепроменеакосестатусномпроменомнеутиченарегу-
ларносттакмичењаиузпретходнусагласностнадлежноггранскогспортског
савеза.

Споразумозамениназиваизмеђуспортскихудружењанесматрасеста-
тусномпроменом,ускладусаовимзаконом.

Члан79.

Свакоспортскоудружењекојеучествујеустатуснојпроменисачињава
финансијскиизвештајпремастањунадандоношењаодлукеоспајању,припа-
јању,поделииодвајању,ускладуспрописимаорачуноводствуиревизији.

Члан80.

Припајањемсепреносицелаимовинаједногспортскогудружења(припо-
јеник)надругоспортскоудружење(припојилац),наосновууговораоприпајању.

Спајањемсеоснивановоспортскоудружење,накојесепреносиукупна
имовинадваиливишеспортскихудружењакојасеспајају(спојенаспортска
удружења).

Члан81.

Припајање једног или више спортских удружења другом уписује се у
Регистар.

УписомприпајањауРегистаримовинаприпојеникапрелазинаспорт-
скоудружењеприпојиоца.

На упис припајања сходно се примењују одредбе овог закона о упису
оснивањаспортскогудружења.

Уписом припајања у Регистар престаје да постоји припојено спортско
удружење,аудружењеприпојилацнастављасрадомподназивомподкојимје
уписаноуРегистар.

Уписомприпајањазапослениичлановиприпојеникапостајузапослени
ичлановиприпојиоца.

Уз пријаву за уписприпајањаподносе се одлуке скупштина спортских
удружењакојаучествујууприпајању–оприхватањузакључењауговораопри-
пајању(уистоветномтексту),уговороприпајању,решењеоуписууРегистар
спортскихудружењакоја сеприпајају, огласонамериприпајањаобјављену
средствујавногинформисањаспецијализованомзаспорт,којеизлазинатери-
торијицелеРепубликеСрбијеисагласностнадлежноггранскогспортскогсаве-
заакоспортскаудружењаучествујуулигашкомспортскомтакмичењу.

Члан82.

Уговороприпајањусадржиназивеиседиштаспортскихудружења,одред-
беувезиспреносомимовинеспортскогудружењакојесеприпаја(тачанопис
деловаимовинекојисепреносе,причемуједозвољеноупућивањенапосебне
исправе)иодредбеоправимачлановаспортскогудружењакојесеприпаја.
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Повериоциспортскихудружењакојаучествујууприпајањумогу,уроку
од30данаодданаобјављивањаогласаопокретањупоступкаприпајања,зах-
теватиобезбеђењесвојихпотраживањаилињиховуисплату.Довољнимобез-
беђењем поверилаца сматра се изјава заступника спортских удружења која
учествујууприпајањудаћесеимовиномтихспортскихудружењауправљати
одвојенодонамирењаповерилацасвакогспортскогудружењапосебно.Упро-
тивном,надлежнисудможепоништитиприпајањеназахтевповерилаца.

Нацртуговораоприпајањуподлежеревизијиједногиливишеревизора
когазаједничкиименујуспортскаудружењакојаучествујууприпајању.

Ревизорсастављаписмениизвештајоревизијинацртауговораоприпа-
јањукојисеподносиспортскимудружењимакојаучествујууприпајањууро-
куодређенимактомоименовањуикојисадржинарочито:образложенипри-
казсвихважнихделоваимовинеиобавезаспортскихудружењакојаучествују
уприпајању;податкеопримењеномметодупроценевредностисвихспорт-
скихудружењакојаучествујууприпајању,разлогезбогкојихјепримењентај
метод;податкеопосебнимтешкоћамаупроценивредностиспортскихудру-
жењакојаучествујууприпајању,акоихјебило.

Скупштинеспортскихудружењанемогудадонесуодлукуоприхватању
закључењауговораоприпајањупренегошторазмотреизвештајревизораиз
става4.овогчлана.

Члан83.

Наспајањеспортскихудружењасходносепримењујуодредбеовогзако-
наоприпајању,анановонасталоспортскоудружење–одредбеооснивању
спортскогудружења.

УписомновогспортскогудружењауРегистарпрестајудапостојеспорт-
скаудружењакојасусеспојила.

УписомновогспортскогудружењауРегистаримовинаспојенихспорт-
скихудружењапрелазинановоспортскоудружење.

Запослениичлановиспортскихудружењакојасусеспојилапостајуза-
послениичлановиновогспортскогудружења.

Члан84.

Подела спортског удружења јесте статусна промена којом се спортско
удружењеделинавишеспортскихудружења,чимеонопрестаје.

Одлукаоподелиспортскогудружењаимаправнодејствоактаооснивању.
Поделом спортско удружење дели своју имовину на више делова коју

преносинавишеспортскихудружења.Уподели,деловиимовинеспортског
удружењакојеседелимогудасе:припојепостојећемспортскомудружењу;
спојесапостојећимспортскимудружењемузоснивањеновогспортскогудру-
жења;оснујукаоноваспортскаудружења;некиприпојеједномиливишепо-
стојећихспортскихудружења,адругиоснујукаоједноиливишеновихспорт-
скихудружења,саилибезспајањасапостојећимудружењима.

Одвајањејестестатуснапроменакојомсеодспортскогудружењаодваја
његовдео,аспортскоудружењеостаједапостојикаоправнолице.Одвајањем
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спортско удружењепреноси једанили више делова своје имовинена једно
иливишенових (одвајањеоснивањем)илипостојећих спортскихудружења
(одвајањеприпајањем).

Наподелуиодвајањесходносепримењујуодредбеовогзаконаоосни-
вању,спајањуиприпајањуспортскихудружења.

Услучајуподелеилиодвајања,заобавезеспортскогудружењакојесупо-
стојале пре уписа поделе, односно одвајања у Регистар, солидарно одговара
свакоучествујућеспортскоудружењекојепостојинаконуписаподеле,одно-
сноодвајања.

Спортскоудружењекомејепренесендеоимовинеподеломилиодваја-
њем, као општи правни следбеник, ступа у све правне односе подељеног
спортскогудружења,односно спортскогудружењаодкојег јеодвојенњегов
део,сатрећимлицима,аувезиспренесенимделомимовине.

Члан85.

Спортскаудружењанасталаподелом,односноодвајањемуписујусеуРе-
гистарпосле закључењауговораоразграничењу средстава,праваиобавеза
(деобнибиланс).Деобнимбилансомуређујусеипитањавезаназастатусчла-
новаспортскогудружењаизапослених.

Заступнициспортскихудружењакојаучествују,односнонастајууподе-
лиилиодвајањуподносепријавузауписуРегистарподеле,односноодвајања.

СпортскоудружењепрестајеуписомподелеуРегистар,безспровођења
ликвидације.Спортскоудружењенепрестајеодвајањемњеговогдела,већме-
њастатутрадиусклађивањаспроменамакојесуувезисодвајањем.

Престанак

Члан86.

Спортскоудружењепрестаје:
1)акосебројчлановасмањиисподбројапотребногзаоснивање,анад-
лежниорганудружењанедонесеодлукуопријемуновихчлановау
рокуод30дана;

2)аконадлежниорганспортскогудружењадонесеодлукуопрестанку
удружења;

3)статусномпроменомкојаводипрестанкуудружења;
4)акосеутврдидајеистекаомандатзаступникуилиуправиспортског
удружењаададужеод60данаодданаистекамандатанијеизабран,у
складусастатутом,новизаступник,односноуправа,илиакоседница
скупштиненијеодржанауроковимаутврђенимстатутом;

5)акомујеизреченамеразабранеобављањаспортскихактивностииде-
латностизбогтогаштонеиспуњаваусловезањиховообављање,ау
рокуодређеномуизреченојмеринеиспунитеуслове;

6)ако јеправноснажномодлукомнадлежног суда утврђенода јереги-
страцијаоснивањаспортскогудружењабилаништава;

7)акомујезабрањенрад;
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8)удругимслучајевимаутврђенимзаконом,оснивачкимактомилиста-
тутом спортског удружењакоји сунаведеникаооснов запрестанак
удружења;

9)стечајем.

СпортскоудружењепрестајебрисањемизРегистра.
ОбрисањуизРегистрадоносисерешењекојејеконачноууправномпо-

ступку.ПротиврешењаобрисањуизРегистраможесепокренутиуправниспор.

Члан87.

Ликвидацијаспортскогудружењаспроводисекадаспортскоудружење
имадовољнофинансијскихсредставазапокрићесвихсвојихобавеза.

На спровођењеликвидације спортскогудружења сходно сепримењују
одредбезаконакојимсеуређујеликвидацијапривреднихдруштава,акоовим
закономниједрукчијеодређено.

Токомликвидацијепрестајуовлашћењаорганаспортскогудружења,ако
закономниједрукчијеодређено.

Члан88.

Акоодлукаопокретањуликвидацијенебудедонетаиакосусестекли
условизањенодоношење,заступникспортскогудружењадужанједаотоме
обавестиАгенцијуиспортскогинспектора,безодлагања.

Услучајевимаизчлана86.став1.тач.4)–8)овогзаконаиуслучајуизста-
ва1.овогчлана,каоиуслучајукадазаступникнеобавестиАгенцијуотомеда
сусестеклиусловизаспровођењеликвидације,спортскиинспектор,послу-
жбенојдужностиилинапредлоглицакојеимаправниинтерес,урокуодтри
данаодданапријемаобавештења,односноодсазнањазаиспуњеностуслова
заспровођењеликвидације,утврђујеиспуњеностусловазапрестанакспорт-
ског удружења и пред надлежним судом покреће поступак ликвидације и
отомеобавештаваАгенцију.

Уназивуспортскогудружењауписујесеознака„уликвидацији”.

Члан89.

У поступку ликвидације послове спортског удружења води заступник
спортскогудружењакаоликвидациониуправник,акоудружењенеименује
друго лицеилинадлежни судиз оправданихразлога, напредлог лица које
имаправниинтерес,неименуједругогликвидационогуправника.

Именовање или разрешење ликвидационог управника уписује се у
Регистар.

Члан90.

Саимовиномспортскогудружењакојапреостанепосленамирењапове-
рилацаликвидациониуправникпоступананачинпредвиђензакономиста-
тутомспортскогудружења.

Финансијскиизвештајсастављенсаданомзавршеткаликвидацијеииз-
вештајоспровођењуликвидацијеодобраваскупштинаспортскогудружења,
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аакосескупштинаудружењанесастанеилинеодржизбогнедостаткаквору-
ма,ликвидациониуправникзавршавапоступакликвидацијеибезодобрења.

После окончања ликвидације спортског удружења, ликвидациони
управникбезодлагањаподносипријавузабрисањеспортскогудружењаиз
Регистра.

Члан91.

Лицекоје јепримилоимовинуспортскогудружењаизликвидационог
остаткаодговарадовисинепримљеногизносазаевентуалненеизмиренеоба-
везеспортскогудружењауликвидациономпоступку.

Члан92.

Над спортскимудружењемкоје јенеспособно заплаћање спроводи се
стечајнипоступак,ускладусазаконом.

НауписуРегистарподатакакојисеодносенастечајспортскогудруже-
њасходносепримењујуодредбезаконакојимсеуређујестечајнипоступак,и
тоодредбеоуписуунадлежнирегистародлукаизстечајногпоступка.

Акојенадспортскимудружењемспроведенстечајнипоступак,органко-
јијетајпоступакспровео,урокуод15данаодданаокончањапоступка,доста-
вљаАгенцијидоказотоме,накончегасе,послужбенојдужности,спроводи
брисањеудружењаизРегистра.

Члан93.

Забрањеноједеловањеспортскогудружењаусмеренонанасилноруше-
њеуставногпоретка,кршењезајемченихљудскихилимањинскихправа,или
изазивањерасне,националнеиливерскемржње.

Одлукуозабранирадаспортскогудружењачије једеловањесупротно
одредбистава1.овогчланадоносиУставнисуд.

Забранарадаспортскогудружењаодносисеинасведеловеудружења.
Симболивизуелногидентитетаидругеознакеспортскогудружењако-

мејезабрањенраднесмејусејавноупотребљавати.
Одредбест.1–4.овогчланасходносепримењујуиназабранурадапове-

зивањавишелицаизчлана34.став2.овогзакона.

2.1.2.Спортскопривреднодруштво

Члан94.

Спортскопривреднодруштвомогуосноватифизичкаи/илиправнали-
ца,ускладусазаконом.

Агенцијадостављаизвештајоуписимаспортскихпривреднихдруштава
Министарствушестомесечно,ито:запериодјануар-јундо15.јула,азапери-
одјул-децембардо15.јануара.

Спортско привредно друштво може обављати спортску активност и
спортскуделатностакоиспуњаваусловеизчлана33.овогзаконаиакосете
активности и делатности обављају као претежна делатност спортског при-
вредногдруштва.
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Нетодобиткојуутекућојгодиниостваридруштвоизстава1.овогчлана
морабитинајмање70%реинвестиранаупретежнуделатносттогдруштва.

Наповредуконкуренцијеприобављањуспортскихделатностисходносе
примењујупрописикојимасеуређујезаштитаконкуренције,осимакотони-
јесупротносамојприродиспортскихактивностииспортскихделатности.

2.2.Предузетник

Члан95.

Предузетниккојисебавистручнимрадомуобластиспортамораимати
одговарајућеспортскозвањеускладусаовимзаконом.

Министаруактуизчлана33.став2.овогзаконауређујезакојеспортске
делатностипредузетникунијепотребанпосебанпростор,опремаикадрови.

Насамосталнообављањеспортскеделатностипримењујусепрописико-
јимасеуређујепредузетништво,акоовимзакономниједрукчијеодређено.

Члан96.

Спортскопривреднодруштво,односнопредузетникможесебавитипо-
словимапосредовањаприликомпреласкаспортистеизједнеудругуспортску
организацијуакоимаангажованолицесаодговарајућимспортскимзвањеми
ако има дозволу за рад издату од стране надлежног националног гранског
спортскогсавеза.

Надлежнинационалнигранскиспортскисавезутврђујеусловеипосту-
пакзастицањедозволезарадизстава1.овогчлана.

Министардајесагласностнаактизстава2.овогчлана.
Надлежнинационалнигранскиспортскисавезиздаједозволуиобаве-

штаваМинистарствоосвакомиздавањудозволе,урокуод15данаоддана
издавања.

Члан97.

Правнаифизичкалицакојанеучествујууспортскимтакмичењимаи
којимајепретежнаделатностспортскооспособљавањеиспортскоусавршава-
њетрећихлица,анечланова(школефудбала,школетениса,камповиисл.)
илиомогућавањеспортскогвежбања(фитнесцентри,другиспортскицентри
исл.),могусеосниватисамоуобликупривредногдруштва,односноодгова-
рајућемобликупредузетништваинемогууназивуиматиреч„клуб”илиреч
„савез”.

2.3.Спортскадруштва

Члан98.

Спортске организације могу се, ради уређивања и остваривања зајед-
ничких циљева и интереса, као и заједничког наступања у области спорта,
удруживатиуспортскадруштва.

Спортскодруштво јеносилацправана заједничкиназиви заједничке
симболе,акостатутомспортскогдруштваниједрукчијеодређено.



70 CONSTITUTIO ATHLETICAE – ВОДИЧ КРОЗ СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ

Наоснивање,уписуРегистар,обављањеспортскихактивностииспорт-
скихделатности,стицањесредставаиостваривањеприхода,решавањеспоро-
ва,одговорност,каоинадругапитањаувезисрадомспортскихдруштава,
сходносепримењујуодредбеовогзаконакојесеодносенаспортскаудруже-
ња,акоовимзакономниједрукчијеодређено.

2.4.Гранскиспортскисавези

Члан99.

Спортске организације, територијални грански спортски савези, само-
стални професионални спортисти и стручна удружења у одређеној грани
спортамогусе,радиуређивањапитањаодзаједничкогинтереса,заједничког
репрезентовања,уређивањапитањаорганизовањатакмичењаистатусаспор-
тистауодређенојграниспорта,односнообластиспорта,удруживатиугран-
скеспортскесавезеза једнуиливишеспортскихграна (национални,покра-
јински,градски,општински).

Организацијеизстава1.овогчланаморајубитиуписанеуРегистар.
Грански спортски савез који бројем окупљених чланова, спортским и

друштвенимположајемилидругимоколностимаимафактичкимонополнад
обављањемспортскихактивностиилинадругиначинимадоминантанполо-
жајуодређенојспортскојграни–дужанједапримиучланстволицаизстава
1. овог члана која испуњавају услове одређене статутом савеза за пријем у
чланство.

Спортске организације које окупљају лица с инвалидитетом могу се
удруживати по спортским гранама или по другом критеријуму, у складу са
спортскимправилиманадлежнихмеђународнихспортскихсавеза.

Члан100.

Националнигранскиспортскисавезиипокрајинскигранскиспортски
савезиуписујусеуРегистар.

Наоснивање,уписуРегистар,обављањеспортскихактивностииспорт-
скихделатности,стицањесредставаиостваривањеприхода,решавањеспоро-
ва,одговорност,забранудискриминације,каоинадругапитањаувезисра-
домгранскихспортскихсавеза,сходносепримењујуодредбеовогзаконакоје
сеодносенаспортскаудружења.

Регистрацијаоснивањагранскогспортскогсавезаирегистрацијадругих
податакаогранскомспортскомсавезуништава јеако јеподистимназивом
ранијевећуписануРегистардругигранскиспортскисавезилиакосеназив
гранскогспортскогсавезајаснонеразликујеодназивадругогспортскогсаве-
завећуписаногуРегистар.

Члан101.

Националнигранскиспортскисавезјестенајвишиобликудруживањау
РепублициСрбијиуодговарајућојграниспорта.

Националнигранскиспортскисавезиоснивајусепрвенственосциљем:
развојаспортскегране,односноспортскихактивностииделатностиуподручју
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свогделовања;усклађивањаактивностисвојихчланова;репрезентовањана-
ционалногспортауподручјусвогделовања;стварањаусловазапостизањевр-
хунских спортскихрезултата; учешћа у унапређивању стручнограда спорт-
ских стручњака;подстицањабављења спортом,посебнодецеиомладине, у
свомподручјуделовања;организовањаивођењаспортскихтакмичења.

Националнигранскиспортскисавезкојиокупљавишеодполовинере-
гистрованихспортскихорганизација,вршифункцијурепрезентативногудру-
жењапослодавацаупогледуовлашћењазазакључењепосебногколективног
уговоразагрануспортазакојујенадлежан,ускладусазаконом.

Члан102.

Надлежнинационалнигранскиспортскисавезутврђујеспортскапра-
вила у одговарајућој грани спорта, а у складу са међународно утврђеним
правилима.

Спортскимправилимаизстава1.овогчланаутврђујусе:
 1.систем,пропозиције,правилаикалендартакмичења,укључујућии
одређивањепрофесионалнихлига;

 2.правилазаорганизовањеспортскихтакмичења;
 3.условиикритеријумизаучешћенаспортскимтакмичењимаипо-
ступакутврђивањањиховеиспуњености;

 4.условиикритеријумизаучешћенанационалномлигашкомспорт-
скомтакмичењу,односнопрофесионалномспортскомтакмичењуи
поступакутврђивањањиховеиспуњености(дозволазасезону);

 5.начинипоступакрегистровањауговораизмеђуспортистеиспорт-
скеорганизације;

 6.условизаорганизовањеиучешћеспортскихорганизацијаутакмиче-
њимазаподручјевишедржаваиливишерегионаразличитихдржава;

 7.условииначинрегистровањаспортистаиспортскихтренеразаспорт-
скуорганизацију,укључујућиирегистровањестранихспортиста;

 8.мере за спречавањенегативнихпојава у спорту (допинг,насиљеи
недоличнопонашање,лажирањеспортскихрезултата,расизамишо-
винизам);

 9.медицинсказаштитаспортиста;
10.дисциплинскипоступакидисциплинскеказне;
11.статусспортистаипреласциспортистаудомаћеииностранеспорт-
скеорганизације,укључујућиуступањеспортистаизмеђуспортских
организација;

12.услови за вршењепосредовања у преласцима спортистаиз једне у
другуспортскуорганизацију;

13.статуссудија,суђењенатакмичењимаистатусдругихслужбенихли-
цанатакмичењима;

14.обављањестручноградауспортскиморганизацијама;
15.другапитањаутврђеназаконом.

Надлежнинационалнигранскиспортскисавездужанједаурокуод15да-
наодданаступањанаснагуспортскихправилаизстава1.овогчланадостави
примерактихправилаМинистарству.
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Члан103.

Намеђународнегранскеспортскесавезекојиимајуседиштенатерито-
ријиРепубликеСрбијесходносепримењујуодредбеовогзаконакојесеодно-
сенанационалнегранскеспортскесавезе.

2.5.СпортскисавезСрбијеидруги
територијалниспортскисавези

Члан104.

Организације у области спорта са одређене територије оснивају, ради
уређивањаиостваривањаспортскихпитањаодзаједничкогинтереса,терито-
ријални спортски савез, односно савез спортова (за Републику Србију, ауто-
номнупокрајину,јединицулокалнесамоуправе).

СпортскисавезСрбијејестетериторијалниспортскисавеззаРепублику
Србијуукојисеудружујунационалнигранскиспортскисавези,национална
спортскаудружења,каоипокрајински,градскииопштинскитериторијални
спортскисавези.

Спортски савез Србије обавља послове којима се обезбеђују услови за
праћење,развојиунапређењемасовногспорта,школскогспортаиврхунског
спортаунеолимпијскимспортовима,каоидругепословеускладусаовимза-
кономиСтратегијомразвојаспортауРепублициСрбији(удаљемтексту:Стра-
тегија),апосебно:

–утврђује, као поверени посао, својство лица које се самостално бави
спортом као јединим и основним занимањем на основу мерила за
утврђивањетогсвојства,којаутврђујеузсагласностМинистарства;
–решаваарбитражнеспоровезанеолимпијскеспортове;
–учествујеурадуУправногодбораРепубличкогзавода;
–усвојеимепредлажегодишњеипосебнепрограмекојимасеостварује
општиинтересуобластиспортаиприкупљаодсвојихчланова(нацио-
налнихгранскихспортскихсавезанеолимпијскихспортоваитерито-
ријалнихспортскихсавеза)иуњиховоимепредлажегодишњеипосеб-
непрограмекојимасеостварујеопштиинтересуобластиспорта;
–учествујеурадустручнихкомисијакојевршеевалуацијупрограмако-
јисефинансирајуускладусаовимзаконом;
–дајемишљењенаактминистракојимсеутврђујенационалнигрански
спортскисавезчијисепрограмифинансирајуизбуџетаРепубликеСр-
бије,спортскегранеиспортскиобјектиодзначајазаРепубликуСрбију;
–учествујеурадукомисијезаприпремукатегоризацијеспортова,спор-
тистаиспортскихстручњакаивршерангирање;
–дајемишљењеувезисакандидатуромзаорганизацијувеликихмеђу-
народнихспортскихтакмичењанатериторијиРепубликеСрбије.

Наоснивање,уписуРегистариобављањеспортскихактивностииспорт-
скихделатности, стицање средставаиостваривањеприхода, каоинадруга
питањаувезисарадомтериторијалногспортскогсавезасходносепримењују
одредбеовогзаконакојесеодносенаспортскаудружења,акоовимзаконом
ниједрукчијеодређено.
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2.6.ОлимпијскикомитетСрбије

Члан105.

ОлимпијскикомитетСрбијејестеорганизацијауобластиспорта,образо-
вана у складу сОлимпијскомповељомипризната од странеМеђународног
олимпијскогкомитета.

ОлимпијскикомитетСрбијеобављапословекојимасеобезбеђујууслови
за:праћење,развојиунапређењеврхунскогспортаисистемаврхунскогспор-
та у олимпијским спортовима, организацију и одржавање међународних
спортскихтакмичењакоја су унадлежностиМеђународноголимпијскогко-
митета,остваривањемуђудржавнеимеђународнеспортскесарадњеиреали-
зацијупрограмаипројекатаизовеобластикојисуодопштегинтересазаРе-
публикуСрбију,каоидругепословеускладусаовимзаконом,апосебно:

–решаваарбитражнеспоровезаолимпијскеипараолимпијскеспортове;
–учествујеурадуУправногодбораРепубличкогзавода;
–усвојеимепредлажегодишњеипосебнепрограмекојимасеоствару-
јеопштиинтересуобластиспортаиприкупљаодсвојихсталнихчла-
нова(националнихгранскихспортскихсавезаолимпијскихспортова)
и у њихово име предлаже годишње и посебне програме којима се
остварујеопштиинтересуобластиспорта;
–учествујеурадустручнихкомисијакојевршеевалуацијупрограмако-
јисефинансирајуускладусовимзаконом;
–дајемишљењенаактминистракојимсеутврђујунационалнигрански
спортскисавезичијисепрограмифинансирајуизбуџетаРепубликеСр-
бије,спортскегранеиспортскиобјектиодзначајазаРепубликуСрбију;
–учествујуурадукомисијезаприпремукатегоризацијеспортова,спор-
тистаиспортскихстручњакаивршерангирање;
–дајемишљењеувезискандидатуромзаорганизацијувеликихмеђуна-
родних спортских такмичења на територији Републике Србије за
олимпијскеспортове.

ОлимпијскикомитетСрбијесвојеактивностиобављаускладусаначели-
маолимпијскогпокретаиОлимпијскомповељомМеђународноголимпијског
комитета.

Наоснивање,уписурегистариобављањеспортскихактивностииспорт-
скихделатности,каоинадругапитањаувезисрадомипрограмимаОлим-
пијскогкомитетаСрбије,сходносепримењујуодредбеовогзаконакојесеод-
носенанационалнегранскеспортскесавезе,акоовимзакономниједрукчије
одређено.

Одредбест.1–4.овогчланасходносепримењујуинаПараолимпијски
комитетСрбије.

Речи „олимпијски” и „олимпијада”, самостално или умеђусобној вези,
каоиодговарајућеречиилигруперечиустраномјезику,могубитикоришће-
неуназиву,односнопословномименунекеорганизацијеилизаозначавање
одређенеспортскеприредбесамоузсагласностОлимпијскогкомитетаСрбије.
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2.7.Стручнаидругаудружењаисавези
уобластиспорта

Члан106.

Спортски стручњации стручњациу спортумогу серадиуређивањаи
остваривањастручнихспортскихпитањаодзаједничкогинтересаудружива-
тиустручнаспортскаудружења(удружењатренера,судијаидр.).

Спортскеорганизације,спортскадруштва,спортскисавезиидругаправ-
наифизичкалицамогурадиостваривањазаједничкихциљеваиинтересау
областиспортаосниватиидругаудружења(организациониодбори,удруже-
њанавијачаидр.)исавезеуобластиспорта.

Наоснивање,уписуРегистариобављањеспортскихактивностииспорт-
скихделатности,каоинадругапитањаувезисрадомудружењаисавезаиз
ст.1.и2.овогчлана,сходносепримењујуодредбеовогзаконакојесеодносе
наспортскаудружења.

2.8.Заводзаспортимедицинуспорта
РепубликеСрбије

Члан107.

Републички завод јесте установа која обавља делатност ради развоја
стручноградаизадовољавањастручнихпотребауобластиспорта.

ДелатностРепубличкогзаводаобухвата:
 1.периодична тестирања, односно праћење антрополошких каракте-
ристикадеце,омладинеиодраслих;

 2.контролу тренираности перспективних и врхунских спортиста и
стручно-саветодавну помоћ тим спортистима и спортским струч-
њацима;

 3.организацију и реализацију континуираних тренинга и завршних
припремаврхунскихиперспективнихспортиста;

 4.вођењематичнихевиденцијауобластиспорта(прикупљањеподата-
каиобрада)ипериодичнообјављивањеипубликовањезбирнихпо-
датакаизматичнихевиденција;

 5.стручно усавршавање спортских стручњака и стручњака у области
медицинеспортаусарадњисависокошколскомустановом,ускладу
сазаконом;

 6.обављањенадзоранадстручнимрадомуобластиспорта,прекоис-
такнутихспортскихстручњака(стручниспортскинадзорници);

 7.евалуацијуздравственогстањаучесникауфизичкимактивностима;
 8.унапређењездравственогстањаифункционалнихспособностипер-
спективнихиврхунскихспортиста;

 9.организационуистручнупомоћорганизацијамакојереализујупро-
грамекојимасеостварујеопштиинтересуобластиспорта;

10.саветовањеприпланирању,изградњииреконструкцији спортских
објекатаодзначајазаРепубликуСрбију;
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11.пропагандну,издавачку,научну,истраживачко-развојнуибиблиотеч-
куделатностуобластиспортаимедицинеспорта,ускладусазаконом;

12.учествовањеуизрадиСтратегије;
13.давањеобјашњењазначајнихпитањавезанозаразвојспортауРепу-
блициСрбији;

14.међународнусарадњууобластиспортаимедицинеспорта.

Републичкизаводможеобављатииздравственуделатност,односноод-
ређенепословездравственеделатности,ускладусазакономкојимсеуређује
здравственазаштита.

Републичкизаводможеобављатиидругепослове,ускладусаСтатутом.
НаСтатутРепубличкогзаводасагласностдајеВлада,анаопштиактко-

јимсеуређујеорганизацијаисистематизацијараднихместауРепубличком
заводусагласностдајеминистар.

Пословиизстава2. тач.4)и6)овогчланаобављају секаоповерени
послови.

Члан108.

ОрганиРепубличкогзаводајесу:директориуправниодбор.
Управни одбор Републичког завода има седам чланова, од којих два

представникаМинистарства, једног представника истакнутих стручњака из
области спорта којепредлажеМинистарство, једногпредставникаОлимпиј-
ског комитета Србије, једног представника Спортског савеза Србије и два
представникаРепубличкогзавода.

ЗачланауправногодбораидиректораРепубличког заводаможебити
именованолицекојеимависокообразовање.

УправниодборРепубличког заводаодлучује већиномгласоваодукуп-
ногбројачлановауправногодбора.

Директора,председникаичлановеуправногодбораРепубличкогзавода
именујеиразрешаваВлада.

НадзорнадзаконитошћурадаРепубличкогзаводавршиМинистарство.

Члан109.

НаорганизацијуирадРепубличкогзаводапримењујусепрописиојав-
нимслужбама,акоовимзакономниједрукчијеодређено.

Средства зарадРепубличког заводаобезбеђују се убуџетуРепублике
Србијеииздругихизвора,ускладусазаконом.

2.9.Установеипривреднадруштвауобластиспорта

Члан110.

Установеуобластиспортамогуоснивати,ускладусазакономкојимсе
уређујујавнеслужбе,РепубликаСрбија,аутономнапокрајинаијединицало-
калнесамоуправе(удаљемтексту:оснивач)иубуџетуоснивачаобезбеђујусе
средствазарад,ускладусазаконом.

Годишњипрограмрадаустановеизстава1.овогчланаодобраваоснивач.
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Установеуобластиспортамогуосниватиидругаправнаифизичкали-
ца,подусловимапрописанимзаконом.

Привредна друштва за обављање спортске делатности могу оснивати
физичкаилиправналицаускладусазаконом.

Установеипривреднадруштваизст.1,3.и4.овогчланамогуобављати
спортску делатност акоимају обезбеђенодговарајућипростор, односно обје-
кат,одговарајућуопрему,одговарајућеспортскестручњакеузависностиодвр-
стеделатности,акоиспуњавајуусловеупогледубезбедностизаобављањеде-
латностииакоимајуодговарајућуунутрашњуорганизацију,односнослужбу.

Министарпрописујеближеусловеизстава5.овогчлана.
Испуњеностусловаизстава5.овогчланапровераваспортскиинспектор

уоквируредовногинспекцијскогнадзора.

2.10.Спортскезадужбинеифондације

Члан111.

Радиостваривањадруштвенокориснихциљевауобластиспортамогусе
осниватиспортскезадужбинеифондације.

Наоснивањеирадспортскихзадужбинаифондацијапримењујусепро-
писиозадужбинамаифондацијама.

Дозволазасезону

Члан112.

На националним лигашким спортским такмичењима и професионал-
нимспортскимтакмичењимауспортовимаукојимајетоправилиманацио-
налноггранскогспортскогсавеза,односноправилиманадлежногмеђународ-
ног спортског савеза предвиђено, у одређеној спортској сезони могу да
учествујусамоспортскеорганизацијекојесудобиледозволузасезону.

Дозволуизстава1.овогчланаможедобитиспортскаорганизацијакоја
испуњавапрописанеусловезабављењеспортскимактивностимаиспортским
делатностима и посебне услове за издавање дозволе за сезону утврђене од
страненадлежногнационалноггранскогспортскогсавеза.

Национални грански спортски савез утврђује најмање следеће групе
критеријума,односноусловазадавањедозволе,ускладусазаконом:

1.спортски;
2.инфраструктурни;
3.персоналнииадминистративни,односноорганизациони;
4.правни;
5.финансијски.

Спортска организација-организатор такмичења из става 1. овог члана
дужнаједаимазапосленоилиангажованолицесаодговарајућимспортским
звањемкојекоординираобављањепословакојисеодносенабезбедностуче-
сникаспортскихтакмичењачијијеорганизатор,каоилицесазвањемспорт-
скогменаџеразаоперативне,односноизвршнепослове.
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Финансијскиусловиизстава3.тачка5.овогчланаобухватајуиревизију
финансијскихизвештајаспортскеорганизације.

Одредбастава4.овогчланасходносепримењујеинанадлежнинацио-
налнигранскиспортскисавез.

Надлежни национални грански спортски савез утврђује испуњеност
условаизст.1–5.овогчланапрепочеткатакмичарскесезонеииздаједозволу.

Спортскасезонаизстава1.овогчланатраје једнутакмичарскусезону,
ако спортским правилима надлежног међународног спортског савеза није
друкчијеодређено.

Члан113.

Надлежнинационалнигранскиспортскисавезводисистемтакмичењау
спортскојгранизакојујеоснован.

Уостваривањусвојихциљевавезанихзавођењесистемаспортскихтак-
мичења,надлежнинационалнигранскиспортскисавезможеповеритивође-
њеодређенихтакмичења,укључујућиииздавањедозволазасезону,удруже-
њуилиорганизацијикојусуосновалеспортскеорганизацијекојеучествујуу
такмичењуилисамнадлежнинационалнигранскисавез.

Спортскотакмичењеукојемвећинаучесникаимастатуспрофесионал-
нихспортистасматрасепрофесионалнимспортскимтакмичењем,ускладуса
овимзаконом.

Изменесистематакмичењаунадлежностинационалноггранскогспорт-
скогсавезамогусепримењиватинајранијепоистекуједнетакмичарскесезо-
неодутврђивањатихизмена.

Пропозиције такмичења у надлежности националног гранског спорт-
скогсавезаутврђујусенајкасније30данапрепочеткатакмичењаинемогусе
мењатиутокутакмичарскесезоненакојусеодносе.

III.ОПШТИИНТЕРЕС

Члан114.

Општиинтересуобластиспортајесте:
1)обезбеђивање услова за припрему, учешће и остваривање врхун-
скихспортскихрезултатаспортистанаолимпијскимиграма,парао-
лимпијским играма и другим великим међународним спортским
такмичењима;

2)активностинационалнихгранскихспортскихсавеза,Олимпијскогко-
митетаСрбије,ПараолимпијскогкомитетаСрбијеиСпортскогсавеза
Србије преко којих се остварује општи интерес у области спорта,
укључујући и унапређење заштите здравља спортиста, унапређење
стручноградаистручногоспособљавањауспорту;

3)изградња,опремањеиодржавањеспортскихобјекатакојисуодпосеб-
ногзначајазаразвојспортанаподручјуРепубликеСрбије,водећира-
чунаорегионалнојпокривености;

4)стипендијезаспортскоусавршавањеврхунскихспортистааматераи
новчанапомоћврхунскимспортистимасапосебнимзаслугама;
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 5)националнапризнањаинаградезапосебандоприносразвојуиафир-
мацијиспорта;

 6)активности спортских кампова за перспективне спортисте, који су
одпосебногзначајазаРепубликуСрбију;

 7)организација међународних и националних спортских такмичења
одзначајазаРепубликуСрбију,међудржавнаимеђународнаспорт-
скасарадња;

 8)обезбеђивањеусловазаорганизовањеиодржавањешколскихисту-
дентскихспортскихтакмичењананивоуРепубликеСрбије;

 9)активностинаиспуњавањумеђународнихобавезауспортуиразви-
јањеспортаисарадњесаорганизацијамаиздијаспоре;

10)спречавањенегативнихпојавауспорту(допинг,насиљеинедолич-
нопонашање);

11)научни скупови, истраживачко-развојни и научно-истраживачки
пројектиуспортуииздавањеспортскихпубликацијаоднационал-
ногзначаја;

12)унапређењерекреативногспорта,промоцијаиподстицањебављења
спортом свих грађана Републике Србије, а нарочито деце, жена,
омладинеиособасаинвалидитетом;

13)делатностипрограмиорганизацијауобластиспортачијијеоснивач
РепубликаСрбија.

Заостварењеопштегинтересауобластиспортаизстава1.овогчлана
обезбеђујусесредстваубуџетуРепубликеСрбије.

СредствакојасеубуџетуРепубликеСрбијеоствареприређивањемига-
ранасрећу,ускладусазаконом,користесезаостваривањеопштегинтереса
изстава1.овогчлана.

Члан115.

Општиинтересуобластиспортаизчлана114.овогзаконаостварујесе
крозфинансирањеилисуфинансирањепрограмаипројеката,ито:

1)затач.1)–8)нагодишњемнивоу(удаљемтексту:годишњипрограм);
2)затач.9)–12)појавномпозиву(удаљемтексту:посебнипрограм).

Програмеизстава1.овогчланадостављајуносиоципрограмаусмислу
овог закона према динамици утврђеној Програмским календаром из члана
118.овогзакона.

Носиоци програма, у смислу овог закона, који поднесу годишњипро-
грамукојемсуобухваћенеиактивностиодопштегинтересазакојесесагла-
сноовомзаконуподносипосебнипрограм,немогузаистеактивностидакон-
куришуиутомпосебномпрограму.

Министарствоможеизузетноодобритиодређенипрограмкојимсереа-
лизујеопштиинтересуобластиспортаизчлана114.став1.овогзаконаина
основуподнетогпредлогапрограмаутокугодине,безјавногпозива,услуча-
јукадајеупитањупрограмодпосебногзначајазаостваривањеопштегинте-
ресауспорту,аподносеганосиоципрограмаизчлана117.овогзаконаили
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кадајеупитањупрограмкојинијеизобјективнихразлогамогаобитиподнет
ускладусПрограмскимкалендаром,апредметисадржајпрограмајетакавда
можебитиуспешнореализовансамоодстранеодређеногносиоцапрограма.

Члан116.

Предлогпрограмаможесеизузетноодноситиинаактивностикојесе
реализујуудужемвременскомпериоду,дочетиригодине,подусловомдаје
тонужнособзиромнаприродуициљевеактивности,дасупредлогомпрогра-
мазасвакугодинупредвиђенапотребнасредстваидасумерљивигодишњи
резултатиреализацијепрограма.

Наставакреализацијепрограмаизстава1.овогчланаодобравасесваке
године.

Реализација,односнонаставакпрограмаизст.1.и2.овогчланаможе
сеодобритисамоакојеподнетгодишњиизвештајзапретходнубуџетскуго-
динуускладусуговоромореализовањупрограмаиакосуостварениочеки-
ванирезултати.

Достављањепрограма

Члан117.

ПредлогсвоггодишњегпрограмаподносиОлимпијскикомитетСрбије,
односноПараолимпијскикомитетСрбије.

ПредлогсвоггодишњегпрограмаподносиСпортскисавезСрбије.
Национални грански спортски савези олимпијских и параолимпијских

спортовапредлогесвојихгодишњихпрограмаподносеобједињенопрекоОлим-
пијскогкомитетаСрбије,асвиосталинационалнигранскиспортскисавезипод-
носепредлогегодишњихпрограмаобједињенопрекоСпортскогсавезаСрбије.

Предлоггодишњегпрограмадавањастипендијазаспортскоусавршава-
њеврхунскихспортистааматера,националнихпризнањазапосебандопри-
нос развојуи афирмацији спорта, доделенаградаиновчанепомоћи врхун-
ским спортистима и организације кампова за перспективне спортисте,
подносинадлежнинационалнигранскиспортскисавез.

Учеснициусистемуспортамогуподнетипредлогегодишњихпрограма
прекосвогнационалноггранскогспортскогсавеза.

Предлогпрограмаизградње,опремањаиодржавањаспортскогобјекта,
подносивласник, односнокорисник земљиштаили спортскогобјекта уз са-
гласноствласниказемљишта,односноспортскогобјекта.

Предлог програма организовања међународне спортске приредбе од
значајазаРепубликуСрбијуподносиучесникусистемуспортакојиимасагла-
сност за кандидовање и организовање те приредбе, обезбеђену у складу са
овимзаконом.

Предлоге посебних програма подносе Олимпијски комитет Србије, у
својеимеиуименационалнихгранскихсавезаолимпијскихипараолимпиј-
скихспортова,СпортскисавезСрбијеинационалнигранскиспортскисавези
неолимпијскихспортова,струковнаудружењаиклубовиивисокошколскеи
научноистраживачкеустанове.



80 CONSTITUTIO ATHLETICAE – ВОДИЧ КРОЗ СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ

Програмскикалендар

Члан118.

Годишњипрограмизвршавасепремаследећојдинамици:
–1. јун–носиоципрограмадостављају својепредлоге годишњихпро-
грамаМинистарству;
–1. јул – министар образује стручну комисију за избор програма и
пројеката која анализира и оцењује поднете предлоге годишњих
програма;
–15. јул–Министарствоутврђујеобједињенипредлоггодишњихпро-
грама реализације општег интереса у области спорта, на предлог
стручнекомисије,занареднубуџетскугодину;
–15.децембар–Министарстворевидирапредлогегодишњихпрограма
иусклађујеихсасредствимаутврђенимубуџетуРепубликеСрбијеза
нареднугодину;
–30.децембар–Министарствообавештаваносиоцепрограмаовисини
одобренихсредставапопрограмимаипројектима.

Посебнипрограмизвршавасепојавномпозиву,апремаследећојди-
намици:

–15. јануар–Министарствоутврђује оквирнеизносе зафинансирање
програмаодопштегинтересауспортупоближимнаменама;
–1.фебруар–Министарствообјављујејавнипозивиутврђујерокдо
30даназадостављањепредлогапрограмазареализацијуопштегинте-
ресауспорту,аминистаробразујестручнукомисијузаизборпрогра-
маипројеката;
–15.април–стручнакомисијадајеоценуподнетихпредлогаидоставља
Министарствупредлогзаодобрењепрограма;
–15.мај–Министарствоодлучујеоодобрењупрограмакојимасеоства-
рујеопштиинтерес;
–1.јун–Министарствообавештаваносиоцепрограмаоодобренимпро-
грамима.

Роковиизстава1.овогчланапредстављајукрајњирокуПрограмском
календару.

Условиикритеријуми

Члан119.

Одобравањегодишњихипосебнихпрограмаизчлана115.став1.овог
законавршисеускладусаовимзакономиСтратегијом,акодгодишњихпро-
грамаиуодносунакатегоризацијеусмислуовогзакона.

Предлозипрограмакојимасеостварујеопштиинтересуобластиспор-
таодобравајусеузависностиодтогадалијезапрограмепотребнообезбе-
дитифинансијскасредствауцелиниилиуодређеномделуизбуџетаРепу-
бликеСрбије.
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Програмизстава1.овогчланафинансирасеувисинииподусловима
којиобезбеђујудасеузнајмањиутрошаксредставаизбуџетаРепубликеСрби-
јепостигнунамераванирезултати.

Гранаспортауоквирукојесереализујепрограмтребадајеодпосебног
значајазаРепубликуСрбију.

Носилацпрограмаморадабудерегистрованускладусазаконом,даис-
кључивоилипретежнопослујенанедобитнојоснови,акоовимзакономније
друкчијеодређено,даимаседиштеуРепублициСрбији,даједиректноодго-
воранзаприпремуиизвођењепрограма,дајепретходнообављаоделатност
најмањегодинуданаидајесауспехомреализоваоодобренипрограм,уколи-
којебионосилацпрограмаранијихгодина.

Носилацпрограманеможеда:будеупоступкуликвидације, стечајаи
подпривременомзабраномобављањаделатности;имаблокадупословногра-
чуна,порескедуговеилидуговепремаорганизацијамасоцијалногосигурања;
будеупоследњедвегодинеправноснажномодлукомкажњензапрекршајили
привреднипреступувезисањеговомделатношћу.

Финансирањеактивностиизпрограмаможедаобухватисамодеозарада
запослених,материјалнихтрошковаиадминистративнихтрошкова,анајвише
до20%ододобреневисинесредставаизбуџетаРепубликеСрбијезатајпрограм.

Приодобравањупрограмакојимсеостварујеопштиинтересуобласти
спорта,приоритетимајупрограмикојисуструктурнеиразвојнеприроде,а
измеђупрограмаорганизовања,односноучешћанаспортскимприредбама,
приоритетимајупрограмикојисеодносенаспортскеприредбевишегранга.

Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од
временскогпериодазареализацијупрограма.

Министарближеуређује:критеријумеиначинодобравањапрограмаи
доделесредстава;изгледисадржинупредлогапрограмаидокументацијукоја
сеузпредлогподноси;садржинуиизгледизвештајаореализацијипрограма,
начинипоступакконтролереализацијеодобренихпрограма.

Члан120.

Ако је у једној спортској гранирегистровановишенационалнихгран-
ских спортских савеза, финансирају се програми само једног националног
гранскогспортскогсавезакојимасеостварујеопштиинтерес.

Министардоносиакткојимутврђује:
1)прекокојихсенационалнихгранскихспортскихсавезаостварујеоп-
штиинтересуобластиспортауРепублициСрбији;

2)спортскегранеуРепублициСрбији;
3)спортскегранекојесуодпосебногзначајазаРепубликуСрбију;
4)спортскеобјектекојисуодпосебногзначајазаразвојспортанапод-
ручјуРепубликеСрбије.

Министардоносиактизстава2.овогчлананарочитонаоснову:органи-
зације савеза, броја учлањених организација и спортиста, економске снаге,
медијскогидруштвеногутицаја,развијеностиспортскегране,националнеи
међународнеорганизованостиитрадиције,каоиспортскихрезултата.
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Предоношењаактаизстава2.овогчлана,министарприбављамишље-
ње Олимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије, националних
гранскихспортскихсавезаивисокошколскихустановауобластиспорта.

Одобрењепрограма

Члан121.

За оцену годишњихипосебнихпрограмаминистарформира стручну
комисијуукојојучествујупредставнициОлимпијскогкомитетаСрбије,Спорт-
скогсавезаСрбијеиРепубличкогзавода.

Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога, на
основуовогзаконаиусловаикритеријуманаведенихујавномпозивуидоста-
вљаминиструпредлогзаодобравањепрограма.

Оодобрењупрограмаминистародлучујерешењем.
Подносилацпрограмакојисматрадаиспуњаваусловеикритеријумеиз

јавногпозива, а средствамунисудодељена,моженарешењеоодобравању
програмаподнетиприговорминистру,урокуодосамданаодданапријема
обавештења.

Министародлучујерешењемоподнетомприговоруурокуод15данаод
данапријемаприговораиуколикојеприговороснованможеизменитирани-
јуодлуку.

Решењеминистраизстава5.овогчланаконачнојеипротивњегасемо-
жеводитиуправниспор.

Уговарање

Члан122.

СаподносиоцемодобреногпрограмаМинистарствозакључујеуговоро
реализовањупрограма,којимсеобавезноуређује:називиседиштеносиоца
програма;врстаисадржинапрограма;времереализацијепрограма,односно
обављања активности; циљеви и очекивани резултати; висина додељених
средстава;временскипланупотребесредстава;начиннадзоранадодвијањем
реализацијепрограма,обавезеносиоцапрограмаупогледуподношењаизве-
штајаореализацијипрограма;доказивањереализацијепрограма,наменског
коришћењасредстава,медијскогпредстављањапрограмаиучешћаРепубли-
кеСрбијеуњеговомфинансирању.

Уколикосеподносилацодобреногпрограманеодазовепозивузазакљу-
чењеуговораурокуодосамданаодданапријемапозива,сматраћеседајеод-
устаоодпредлогапрограма.

Уговор о реализовању програма којим се остварује општи интерес у
областиспортазакљученсупротноодредбамаовогзаконаништавје.

Подносилацодобреногпрограмакомесупренетасредствадужан једа
наменскикористисредствадобијенаизбуџетаРепубликеСрбије, анабавку
добара,услугаилирадовауоквирутихсредставаморавршитиускладусаза-
кономкојимсеуређујујавненабавке.
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Националнапризнања,наградеистипендије

Члан123.

Спортистима,држављанимаРепубликеСрбијекојикаорепрезентатив-
ци Републике Србије освоје медаљу на Олимпијским играма, Параолимпиј-
ским играма,Шаховској олимпијади, светским и европским првенствима у
олимпијскимипараолимпијскимспортскимдисциплинама,илисубили,од-
носно буду носиоци светског рекорда у олимпијским и параолимпијским
спортскимдисциплинама,илипостануосвајачиДЕЈВИСКуп-аилиФЕДКуп-а
Међународнетенискефедерације,додељујесенационалноспортскопризна-
њеувидудоживотногмесечногновчаногпримањанаконнавршених40годи-
наживота.

Спортистима и тренерима држављанима Републике Србије, који као
чланови репрезентације Републике Србије на Олимпијским играма, Парао-
лимпијскимиграма,Шаховској олимпијадии светскими европскимпрвен-
ствимауолимпијскојилипараолимпијскојспортскојдисциплиниосвојеједну
одмедаљаилиосвојеДЕЈВИСКупилиФЕДКупМеђународнетенискефедера-
ције,додељујесеновчананаграда.

Члан124.

Правонанационалноспортскопризнањеизчлана123.став1.овогзако-
наостварујесеодданадоношењаактаододелитогпризнања.

Владауређујеближеусловеивисинунационалнихспортскихпризнања
иновчанихнаградаидоносиактододелинационалногспортскогпризнања
иновчаненаграде,напредлогМинистарства.

Уколиконосилацнационалногспортскогпризнањасвојимпонашањем
илиучешћемуактивностимакојенисуускладусазаконом,спортскимправи-
лимаилидругимопштимактимаорганизацијауобластиспорташтетиугледу
спорта,инатајначин,угледуРепубликеСрбије,Владаможе,напредлогМи-
нистарства,даукиненационалноспортскопризнање.

Члан125.

Наградезапосебандоприносразвојуиафирмацијинеолимпијскогспор-
таикритеријумизањиховудоделууређујусепосебнимактомВладе,приче-
мувисинаизносанаграданеможедапрелазиизносеутврђенезаолимпијске
спортове.

Члан126.

Врхунским спортистима аматерима за спортско усавршавањедодељује
сестипендија,аврхунскимспортистимасапосебнимзаслугамазаразвојспор-
тауРепублициСрбијиможеседоделитиновчанапомоћ.

Члан127.

Бројстипендијакојемогудобитиврхунскиспортистиистоггранскогса-
везаодређујесепремарангуспортакојијеутврђенкатегоризацијомспорто-
ва,ускладусаовимзаконом.
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Члан128.

Новчанупомоћможедобитиврхунскиспортистасапосебнимзаслугама
заразвојспортакојијекатегоризацијомспортиста,ускладусаовимзаконом,
рангиранкаозаслужниспортиста.

Члан129.

Министарутврђујеближеусловеикритеријумезастипендирањеврхун-
скихспортистааматеразаспортскоусавршавањеизадоделуновчанепомоћи
врхунскимспортистимасапосебнимзаслугама,каоикритеријумезаутврђи-
вањевисинемесечногизносастипендијаивисиненовчанепомоћи.

Извештавање

Члан130.

ПодносиоциодобренихпрограмаобавезнисудаМинистарству,нање-
говзахтев,каоиурокукојијепредвиђенуговоромореализовањупрограма,
анајмањеједномгодишње,доставеизвештајсапотребномдокументацијомо
остваривањупрограмаилиделовапрограмаикоришћењусредставабуџета
РепубликеСрбије.

Подносиоциодобреногпрограмаузавршномизвештајуореализацији
програма врше и процену постигнутих резултата са становишта поставље-
нихциљева.

Министарствоможеобуставитидаљефинансирањепрограма,односно
једностранораскинутиуговорореализовањупрограмаакоподносилацодо-
бреногпрограманедоставиизвештајурокупредвиђеномуговором.

Подносиоцуодобреногпрограманемогубитиодобренасредставазаре-
ализацијуновогпрограмапренегоштоподнесеизвештајускладусаст.1.и2.
овогчлана.

Подносиоциодобреногпрограманајмањеједномгодишњечинедоступ-
нимјавностиизвештајосвомрадуиообимуиначинустицањаикоришћења
средставаитајизвештајдостављајуМинистарству.Насвимдокументимаиме-
дијскимпромоцијамавезанимзареализовањепрограмаморабитиистакнуто
дасепрограмфинансирасредствимаизбуџетаРепубликеСрбије.

Подносилацодобреногпрограмадужанједачуваевиденцију,односно
документацијукоја сеодносинареализовањетогпрограмадесетгодинаод
данакадајетајпрограмзавршен,акозакономниједрукчијеодређено.

Контролареализације

Члан131.

Министарство врши надзор над реализацијом програма и наменским
коришћењемодобренихсредставаи једномгодишњеизвештаваВладуоко-
ришћењусредставабуџетаРепубликеСрбијезаостваривањеопштегинтереса
уобластиспорта,утврђеноговимзаконом.
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Члан132.
Министарствостављанаувидјавности:извештајоподнетимпредлози-

мапрограмасатраженимизносомсредстава,извештајоодобренимпрогра-
мимасаизносомодобренихсредстава,годишњиизвештајореализовањусвих
одобренихпрограмазаостваривањеопштегинтересауспорту.

Члан133.
СредствадобијенаизбуџетаРепубликеСрбијезареализовањепрограма

којимасеостварујеопштиинтересуобластиспортаморајусевратитидаваоцу
средстава,заједносазатезномкаматомодмоментапријема,уколикоподноси-
лацпрограма:

1)нетачноилинепотпунообавестидаваоцасредставаобитнимоколно-
стимавезанимзаодобрењеиреализовањепрограма;

2)својимпропустомнеизвршипрограмуцелиниилигаизвршиуне-
битномделу;

3)употребисредстваненаменски,употпуностиилиделимично,илисе
непридржавапрописанихилиуговоренихмеракојесуутврђенеради
осигурањареализацијепрограма;

4)недоставиупредвиђенимроковимапотребнеизвештајеидоказе,иа-
ко га је давалац средстава претходно упозорионанеправилностии
последице;

5)престанедаиспуњаваусловекојисунаосновуовогзаконапотребни
задобијањесредстава;

6)спречиилионемогућиспровођењепрописаних,односноуговорених
контролнихмера.

Министарство ће захтевати повраћај дела датих средстава ако је про-
грамсамоделимичнореализованилијереализовансабитнимзакашњењем
одговорношћуподносиоцапрограма,осимакосуреализованимактивности-
мапостигнутибитниефектипрограма.

Министарствоврши,позавршеткуодобреногпрограма,анализуреали-
зације програма и постизања планираних ефеката и, у случају да оцени да
планирани ефекти нису постигнути у битном делу пропустом подносиоца
програма,затражићеодподносиоцапрограмадаутврдиодговорностлицако-
јасуреализовалапрограм.

Подносилацпрограмаизст.1–3.овогчлананеможедобијатисредства
избуџетаРепубликеСрбије,аутономнепокрајинеијединицелокалнесамоу-
правезареализацијусвојихпрограмадвегодинеодданакадајеутврђенопо-
стојањеоколностиизст.1–3.овогчлана.

Потребеиинтересиграђанауобластиспорта
уаутономнојпокрајини

Члан134.
Потребеиинтересиграђанауобластиспортазачијесеостваривањеобез-

беђујусредстваубуџетуаутономнепокрајине,ускладусаовимзаконом,јесу:
1)изградња, опремање и одржавање спортских објеката којима се до-
приносиразвојуспортанатериторијиаутономнепокрајине,односно



86 CONSTITUTIO ATHLETICAE – ВОДИЧ КРОЗ СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ

обезбеђујуусловизаразвојврхунскогспортанатериторијиаутоном-
непокрајине(спортскиобјектиодзначајазааутономнупокрајину);

 2)промоција и подстицање бављења грађана спортом, посебно деце,
омладине,женаиособасаинвалидитетом,натериторијиаутономне
покрајине;

 3)организацијаспортскихтакмичењаодзначајазааутономнупокрајину;
 4)стварањеусловазаразвојврхунскогспортскогстваралаштваиуна-
пређењеквалитетарадасамладимспортскимталентиманатерито-
ријиаутономнепокрајине;

 5)школскаспортскатакмичењананивоуаутономнепокрајине;
 6)делатност Покрајинског завода и других организација у области
спортачијијеоснивачаутономнапокрајина;

 7)активностипокрајинскихспортскихсавезаодзначајазааутономну
покрајину;

 8)развојспортскихгранакојесуодпосебногзначајазааутономнупо-
крајину;

 9)спречавањенегативнихпојавауспорту(допинг,насиљеинедолич-
нопонашање)нанивоуаутономнепокрајинеиунапређењезаштите
здрављаспортиста;

10)стручно-спортски скупови, истраживачко-развојни и научно-истра-
живачкипројектиииздавањеспортскихпубликацијаодзначаја за
аутономнупокрајину;

11)унапређивање стручноградауорганизацијамауобласти спорта са
територијеаутономнепокрајине;

12)награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос
развојуспортауаутономнојпокрајини;

13)стипендије за спортско усавршавање категорисаних спортиста, по-
себноперспективнихспортиста;

14)прикупљањеидистрибуцијаподатакауобластиспортаодзначајаза
аутономнупокрајину,укључујућипериодичнатестирањаипраћење
стањафизичкихспособностидеце,омладинеиодраслихнатерито-
ријиаутономнепокрајине;

15)другепотребеиинтересиграђанауобластиспортаодзначајазаауто-
номнупокрајину,којеутврдиаутономнапокрајинапрекосвојихоргана.

Подносилацпрограмакојимсеобезбеђујеостваривањепотребаиинте-
ресаграђанауаутономнојпокрајининеможезафинансирањеистихактивно-
стидаконкуришеизасредстваоддругогнивоавластиуРепублициСрбији.

Члан135.

Аутономнапокрајина,прекосвојихоргана,ускладусазаконом:
1)обезбеђујеостваривањепотребаиинтересаграђанауобластиспорта
натериторијиаутономнепокрајинеизчлана134.овогзакона;

2)уређујеиводиевиденцијеуобластиспортаодзначајазааутономну
покрајину;

3)утврђујеспортскеобјектеодзначајазааутономнупокрајину;
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4)обезбеђујеусловезарад,односнообављањеделатностиПокрајинског
заводаидругихорганизацијауобластиспортачији јеоснивачауто-
номнапокрајина;

5)утврђујепрекокојихсепокрајинскихспортскихсавезазадовољавају
потребеиинтересиграђананатериторијиаутономнепокрајинекада
јеуједнојспортскојгранирегистровановишепокрајинскихгранских
спортскихсавезаиутврђујекојеспортскегранесуодпосебногзнача-
јазааутономнупокрајину;

6)уређујеближеусловезакоришћењејавнихспортскихтеренанатери-
торијиаутономнепокрајине;

7)вршиинспекцијскинадзорнадспровођењеовогзаконанатеритори-
јиаутономнепокрајине;

Пословиизстава1.тач.6)и7)овогчланавршесекаоповерени.

Члан136.

Одредбеовогзаконакојесеодносенауслове,критеријумеиначинодо-
брењапрограма,односнофинансирањеделатностикојимасеостварујеопшти
интересуобластиспорта,закључењеуговора,подношењеизвештајаиобаве-
зувраћањадобијенихсредстава,сходносепримењујуинапрограме,односно
делатностикојимасеостварујупотребеиинтересиграђанауобластиспортау
аутономнојпокрајини.

Аутономнапокрајинапрекосвојихорганауређујеближеуслове,крите-
ријумеиначинипоступакдоделесредставаизбуџетааутономнепокрајине,
односно одобрење програма за остваривање потреба и интереса грађана у
областиспортанатериторијиаутономнепокрајинеиначинјавногобјављива-
њаподатакаопредложенимпрограмимазафинансирање,одобренимпрогра-
мимаиреализацијиодобренихпрограма.

Противконачнеодлукеоодобрењупрограмакојимсеостварујупотребе
иинтересиграђанауобластиспортауаутономнојпокрајини,можесеводити
управниспор.

Предлогсвоггодишњегпрограмаипрограмасвојихчлановазаоствари-
вањепотребаиинтереса грађанаизчлана 134. став 1. тач. 2),5),7),11)и 14)
овогзакона,подноситериторијалниспортскисавезаутономнепокрајине,аза
осталепрограме–подносиоцитихпрограма,ускладусадинамикомутврђе-
номучлану118.став1.овогзакона.

Потребеиинтересиграђанауобластиспорта
ујединицамалокалнесамоуправе

Члан137.

Потребеиинтересиграђаназачијесеостваривањеобезбеђујусредства
убуџетујединицалокалнесамоуправе,ускладусазаконом,јесу:

1)подстицањеистварањеусловазаунапређењеспортазасве,односно
бављењаграђана спортом,посебнодеце,омладине,женаиособа са
инвалидитетом;
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 2)изградња,одржавањеиопремањеспортскихобјекатанатериторији
јединицелокалнесамоуправе,апосебнојавнихспортскихтеренау
стамбенимнасељимаилиуњиховојблизиниишколскихспортских
објеката,инабавкаспортскеопремеиреквизита;

 3)организацијаспортскихтакмичењаодпосебногзначајазајединицу
локалнесамоуправе;

 4)спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета
стручноградасањима;

 5)учешћеспортскихорганизацијасатериторијејединицелокалнеса-
моуправеуевропскимклупскимтакмичењима;

 6)предшколскиишколски спорт (радшколских спортских секцијаи
друштава, општинска, градскаимеђуопштинскашколска спортска
такмичењаидр.);

 7)делатносторганизацијауобластиспортачијијеоснивачиличланје-
диницалокалнесамоуправе;

 8)активностиспортскихорганизација,спортскихдруштава,удружења,
гранскихитериторијалнихспортскихсавезанатериторијиједини-
целокалнесамоуправеодпосебногзначајаза јединицулокалнеса-
моуправе,узависностиодтогадалијеспортскагранаодзначајаза
јединицулокалнесамоуправе,којајекатегоријаспортскегране,ко-
лико спортиста окупља, у којој мери се унапређује стручни рад, у
комрангутакмичењаспортскаорганизацијаучествујеиукојојмери
сеповећаваобухватбављењаграђанаспортом;

 9)унапређењезаштитездрављаспортистаиобезбеђивањеадекватног
спортско-здравственогобразовањаспортиста,посебномладих,укљу-
чујућииантидопингобразовање;

10)стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста,
посебноперспективнихспортиста;

11)спречавањенегативнихпојавауспорту;
12)едукација,информисањеисаветовањеграђана,спортистаиосталих
учесникау системуспортаопитањимабитнимзаодговарајућеба-
вљењеспортскимактивностимаиделатностима;

13)периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција реле-
вантнихинформацијазаадекватнозадовољавањепотребаграђанау
областиспортанатериторији јединицелокалнесамоуправе,истра-
живачко-развојнипројектиииздавањеспортскихпубликација;

14)унапређивањестручноградаучесникаусистемуспортасатеритори-
јејединицелокалнесамоуправеиподстицањезапошљавањависоко-
квалификованихспортскихстручњакаиврхунскихспортиста;

15)рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских
објекатаудржавнојсвојиничијијекорисникјединицалокалнесамо-
управе,крозодобравањењиховогкоришћењазаспортскеактивно-
стиидоделутерминазатренирањеучесницимаусистемуспорта;

16)награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос
развојуспорта.
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Зазадовољавањепотребаиинтересаграђанаизстава1.овогчланаједи-
ницелокалнесамоуправеобезбеђујуусвомбуџетуодговарајућасредства.

Подносилацпрограмакојимсеобезбеђујеостваривањепотребаиинте-
ресаграђанаизстава1.овогчлананеможезафинансирањеистихактивности
даконкуришеизасредстваоддругогнивоавластиуРепублициСрбији.

Члан138.

Одредбеовогзаконакојесеодносенауслове,критеријумеиначинодо-
брењапрограма,односнофинансирањеделатностикојимасеостварујеопшти
интересуобластиспорта,закључењеуговора,подношењеизвештајаиобаве-
зувраћањадобијенихсредстава,сходносепримењујуинапрограме,односно
делатностикојимасезадовољавајупотребеграђанауобластиспортауједини-
цамалокалнесамоуправе.

Јединицалокалнесамоуправепрекосвојихорганауређујеближеуслове,
критеријумеиначинипоступакдоделесредставаизбуџетајединицелокалне
самоуправе,односноодобрењепрограмазазадовољавањепотребаграђанау
области спортана територији јединице локалне самоуправеиначин јавног
објављивањаподатакаопредложенимпрограмимазафинансирање,одобре-
нимпрограмимаиреализацијиодобренихпрограма.

Предлогсвоггодишњегпрограмаипрограмасвојихчлановазаоствари-
вањепотребаиинтересаграђанаизчлана137.став1.тач.1),3),4),6),8),12),
13)и14)овогзакона,подноситериторијалниспортскисавезјединицелокал-
несамоуправе,азаосталепрограменосиоцитихпрограма,удинамициутвр-
ђенојчланом118.став1.овогзакона.

Потребе грађанаизчлана137. став1. тач.1, 2.и6. овог законаимају
приоритет при избору програма којим се задовољавају потребе грађана у
областиспортаујединицилокалнесамоуправе.

Против коначне одлуке о одобрењу програма којим се задовољавају
потребеграђанауобластиспортаујединицамалокалнесамоуправеможесе
водитиуправниспор.

IV.КАТЕГОРИЗАЦИЈАУОБЛАСТИСПОРТА

Члан139.

Националномкатегоризацијомспортоваутврђујусекритеријумизака-
тегорисањеиодређујерангспортскихгрананаосновуостваренихрезултата,
националнеимеђународнетрадиције,националнеимеђународнемедијске
заступљеностиипопуларности,здравственог,социјалногидругогутицајана
учеснике, финансијског значаја и финансијске самосталности, рекламне
атрактивности,приступачностипојединихспортскихгранаидругихзначај-
нихфактора.

Националномкатегоризацијомспортистаутврђујусекритеријумиимери-
лазарангирањеспортистанаосновурезултата,узраста,полаинационалнекате-
горизације спортова, и уређује начин додељивања одговарајуће категорије
–спортскогстатуса(статусврхунскогспортисте,статусперспективногспортисте
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идр.).Националнакатегоризацијаспортистасадржиикатегоризацијуспортиста
саинвалидитетом.Спортскистатусможестећилицекоје једржављанинРепу-
бликеСрбије.

Националномкатегоризацијом спортских стручњака утврђују се кри-
теријумиимерилазарангирањеспортскихстручњаканаосновуквалитета
рада, остварених резултата, степена стручности и националне категориза-
цијеспортоваиуређујеначиндодељивањаодговарајућегранга–спортског
статуса.

Националномкатегоризацијомспортскихобјекатаутврђујусекритери-
јумиимерилазарангирањеспортскихобјекатанаосновуврстеспортскихак-
тивности,техничкихкарактеристикаспортскогобјектаинивоатакмичењаза
којииспуњавауслове.

Категоризацијуизст.1–4.овогчланаприпремајустручнекомисијекоје
образујеминистар.

Комисијузаприпремунационалнихкатегоризацијаспортова,спортиста
и спортских стручњака чине представници Олимпијског комитета Србије,
СпортскогсавезаСрбијеиРепубличкогзавода,акомисијузаприпремунаци-
оналнекатегоризацијеспортскихобјекатачинепредставнициМинистарства
иРепубличкогзавода.

Просторни и технички услови за рад комисија из става 6. овог члана
обезбеђујусепрекоСпортскогсавезаСрбијеиРепубличкогзавода.

Националнукатегоризацију спортова, спортиста, спортских стручњака
испортскихобјекатапрописујеминистар.

Члан140.

Националнекатегоризацијеспортова,спортистаиспортскихстручњака
утврђујусезапериододдвегодине,анационалнакатегоризацијаспортских
објекатазапериододпетгодина.

Наосновукатегоризацијеизстава1.овогчланаједанпутгодишњеран-
гирањеврше:

1)Олимпијски комитет Србије – за олимпијске и параолимпијске
спортове;

2)СпортскисавезСрбије–занеолимпијскеспортове;
3)Републичкизавод–заспортскеобјекте.

Подаци о извршеном рангирању достављају сеМинистарству, који те
податкеобјављујенасвомсајтуурокуод15данаодизвршеногрангирања.

На извршено рангирање спортова, спортиста, спортских стручњака и
спортскихобјекатаможесеуложитиприговорминиструурокуод15данаод
данаобјављивањанасајтуМинистарства.

Члан141.

Аутономнапокрајинаијединицелокалнесамоуправемогуутврђива-
ти категоризације спортова, спортиста, спортских стручњака и спортских
објектазасвојутериторију,обавезнополазећиодутврђенихнационалних
категоризација.
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V.СТРАТЕГИЈАРАЗВОЈАСПОРТАУРЕПУБЛИЦИСРБИЈИ

Члан142.

СтратегијудоносиВлада,напредлогМинистарства,запериододпет
година.

Стратегијомсеутврђује:
1)стањеуобластиспортакојепостојиутренуткудоношењаСтратегије;
2)основнипринципина којима се темељиразвој спорта у Републици
Србији;

3)краткорочни,периодичниидугорочни спортско-развојнициљеви у
периодузакојиседоносииносиоциреализацијетихциљева;

4)садржина, обим и процењена вредност активности на реализовању
постављенихспортско-развојнихциљева;

5)обавезеи задациносилаца јавневласти свихнивоаиносилаца спорт-
скихпрограманареализацијипостављенихспортско-развојнихциљева;

6)програмизградњеспортскихобјекатаодзначајазаРепубликуСрбију.

СредствазареализацијуСтратегијеобезбеђујусеубуџетуРепубликеСр-
бије,каоиубуџетуаутономнепокрајинеијединицалокалнесамоуправе.

Јединицалокалнесамоуправе,урокуодшестмесециодусвајањаСтра-
тегије, утврђује програм развоја спорта на својој територији, у складу са
Стратегијом.

VI.ШКОЛСКИСПОРТ

Члан143.

Школскиспорт,усмислуовогзакона,обухватаорганизованенаставнеи
ваннаставне спортске активности у областишколског физичког васпитања,
укључујућиишколскаспортскатакмичењакојесеспроводеуоквирушкол-
скогсистемаускладусанаставнимпланомипрограмом,утврђенимускладу
сазаконом.

Школскиспорт,у смислуовогзакона,обухватаиспортскеактивности
студенатаистудентскаспортскатакмичења.

Организовано ваннаставно бављење спортским активностима ученика
истуденатаспроводисекрозшколске,односностудентскеспортскесекције,
којеорганизујушколеивисокошколскеустанове.

Организованешколскенаставнеиваннаставнеспортскеактивностииз
става1.овогчланаимајуприоритетупогледукоришћењашколскихспорт-
скихсалаитеренауодносунаактивностилицаизваншколе.

Школе,високошколскеустанове,наставници,ученициистудентимогу
осниватииодговарајућашколска,односностудентскаспортскаудружења.

Ближеусловеиправилазаорганизовањешколскогспортапрописујеми-
нистарнадлежанзаобразовање,поприбављеноммишљењуМинистарства.

Учениции студентинемогубитиукључениуваннаставне спортске
активностииспортскатакмичењааконијепретходноутврђенањиховаздрав-
ственаспособностзабављењешколскимспортом.
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Члан144.

Врхунскиспортистиимајуправонапосебнеусловеприуписунастудије
нависокошколскимустановамаинапосебнеусловестудирања,ускладусаоп-
штимактимависокошколскеустанове.

VII.СПОРТСКИОБЈЕКТИ

Члан145.

Спортскиобјектисууређенеиопремљенеповршинеиобјектинамење-
ниобављањуспортскихактивности.

Спортскиобјекат,поредпросторанамењеногспортскимактивностима,
имаипратећипростор (санитарни,гардеробни,спремишни,гледалишнии
др.)иуграђенуопрему(грађевинскуиспортску).

Спортскиобјектиморајубитиприступачнилицимасапосебнимпотре-
бама(деца,стари,особесаинвалидитетомидр.).

Члан146.

Премаврстипростораукомесеобављајуспортскеактивностиобјекти
могубити:

1.затворениспортскиобјекти;
2.отворениспортскитерени.

Спортскиобјекаткојиусвомсаставуимаизатворенеиотворенепросто-
реукојимасеобављајуспортскеактивностиразврставасепремапретежној
површиниврстепростора(отвореногизатвореногделапростора).

Затворени спортски објекти јесу објекти који представљају физичку,
функционалну и техничко-технолошку целину са свим инсталацијама, по-
стројењимаиопремомнамењенизаобављањеодређенихспортскихактивно-
сти(хале,базени,балонсалеисл.).

Отворениспортскитеренијесупосебноуређенеповршиненамењенеза
обављање одређених спортских активности (трим стазе, скијалишта, плани-
нарскестазе,бициклистичкестазе,плажеисл.).

Изузетно,запотребеобављањатренингаиреализацијетакмичењаијав-
нипут,рекаијезеросматрајусеотворенимспортскимтеренима,ускладуса
овимзаконом.

Члан147.

Спортскиобјектиоднационалногзначајајесуобјектикојиимајунацио-
налнуирепрезентативнуулогууоткривању,стварању,истраживању,проуча-
вању,представљању,ширењуиочувањуспортскихвредности.

СтатусспортскогобјектаоднационалногзначајастичесеактомВладе,
напредлогМинистарства,апоприбављеноммишљењуСаветазаспорт.

Члан148.

СпортскиобјектиоднационалногзначајаутврђениактомВладенемогу
битипредметприватизације,ускладусазаконом,нитиимсеможемењати
намена.
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Спортскомобјектуизстава1.овогчланаможесеодузетистатусобјекта
однационалногзначајаакосенекористизаобављањеспортскихактивности
испортскихделатностииостваривањеспортскихциљева,неодржаваустању
којеомогућаваодговарајућинивообављањатихактивностииделатностии
осигуравабезбеднокоришћење,ускладусаовимзаконом.

Владаближеуређујеуслове,критеријумеиначинстицања,односнооду-
зимањастатусаспортскогобјектаоднационалногзначаја.

Члан149.

Јавниспортскиобјектисуспортскиобјектиудржавнојсвојини,чијије
корисникРепубликаСрбија,аутономнапокрајинаи јединицалокалнесамо-
управе(општина,градиградБеоград).

Јавниспортскиобјектимогусекориститизаобављањеспортскихактив-
ностиподусловомдасууређени,обележени,опремљенииодржаваниуста-
њукојеомогућаваодговарајућинивообављањаспортскихактивностииоси-
гуравабезбеднокоришћење.

Јавниспортскиобјектиморајубитидоступниграђанимапод једнаким
условима.

Начиниусловекоришћењаиусловеобављањаспортскихактивностиу
јавнимспортскимобјектимапрописујеминистар.

Члан150.

Деошколе, односновисокошколскеустановенамењензаостваривање
наставногпланаипрограмафизичкогваспитањаученика,односностудената
(школскаспортскасала,школскиспортскитеренисл.)имаположајспортског
објекта,усмислуовогзакона.

Школскиспортскиобјектимогусе,ускладусаовимзаконом,даватина
коришћењедругимлицимасамокадасузадовољенепотребенаставнихиван-
наставнихспортскихшколскихактивности,ускладусагодишњимпрограмом
радашколе.

Објектииуређенеповршинекојисуосновниусловзаобављањеспорт-
скихактивностинаодређеномподручју(планинарскидомови,хангаризатак-
мичарскечамцеидр.)сматрајусеспортскимобјектима,усмислуовогзакона.

Члан151.

Објекатнамењенобављањуспортскеактивностикојислужисамоспорт-
скимактивностимавласника,несматрасеспортскимобјектомусмислуовог
закона.

Члан152.

Власник,односнокорисникспортскогобјекта(удаљемтексту:власник)
дужанје:

1)дагакористиускладусапрописимаинаменомобјекта;
2)дагаодржаваутехничкиисправномстањуидаобезбедиодговарају-
ћесанитарно-хигијенскеуслове;
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3)дапредузмемерекојеомогућавајупредупређење,односносмањење
ризиканастанкаштетезакорисникеитрећалицаикојимасенапо-
већанеризикеутиче.

Приизградњи,реконструкцијииодржавањуспортскихобјекатаморасево-
дитирачунадаониодговарајуправилиманадлежнихмеђународнихспортскихса-
везаиспортскимправилиманадлежнихнационалнихгранскихспортскихсавеза.

Члан153.

Приликомизрадепросторнихиурбанистичкихпланова,потребнојепо-
себноводитирачунаонаменипросторазаспортирекреацијудеце,омлади-
не,лицасапосебнимпотребамаиграђана.

Члан154.

Променанаменеспортскогобјектавршисепопоступкупрописаномза-
кономкојиуређујеобластпланирањаиизградње.

Променанаменеспортскогобјектаилињеговогделанамењеногобављању
спортскихактивности,можесеодобритиуколикосуиспуњениследећиуслови:

1)да јена одговарајућиначин у другом,постојећем, адекватном спорт-
скомобјектуупотпуностиобезбеђенообављањеспортскихактивности
којесуседосадавршилеуспортскомобјектукомесемењанамена;

2)давишенепостојипотребазаконкретнимспортскимобјектом;
3)дајепроменанаменеујавноминтересуубитновећојмеринегошто
јеодржавањенаменеобјекта.

Претходнасагласностоиспуњеностиусловаизстава2.овогчланапри-
бављасеодМинистарства.

Одредбест.1.и2.овогчланаодносесеинаслучајевепотпуногилиде-
лимичногрушењаспортскогобјектаилизатварањаобјектазакоришћењеу
спортскесврхе(осимакосуупитањумеререконструкцијеилиодржавањако-
је не трају дуже од годину дана), као и измене и могућности коришћења
спортскогобјектананачиндаобјекатможедакористизначајномањибројли-
цанегораније.

Допуштенајепроменанаменеделапратећегпростораспортскогобјек-
та,укључујућииземљиштекојеприпадаспортскомобјекту,подусловомда
није у питању гардеробни, санитарни, гледалишни, паркинг и сличан про-
стор,дапромененеугрожавајуизвођењеипраћењеспортскихактивностии
данеумањујуфункционалностобјекта.

Надлежниорганјединицелокалнесамоуправедајесагласностнапроме-
нунаменеизстава5.овогчлана.

Надлежниорганјединицелокалнесамоуправевршиовлашћењеизста-
ва6.овогчланакаоповеренипосао.

Нарешењенадлежногорганајединицелокалнесамоуправеможесеиз-
јавитижалбаМинистарству,урокуод15данаодданапријемарешења.

Актииуговорикојимасевршипроменанаменеспортскогобјекта,од-
носноњеговогделасупротноодредбамаовогчлана,ништавису.
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Члан155.

Наодговорностзаштетукојанастанеспортистима,гледаоцима,другим
учесницимаитрећимлицимауследнедостатакаспортскогобјекта(мањкава
изградња, рђава конструкција, лоше одржавање и сл.) примењују се општа
правилаообјективнојодговорности.

VIII.СПОРТСКЕПРИРЕДБЕ

Члан156.

Спортске приредбе организују се у облику спортских манифестација
(фестивали,сусрети,смотре,игреисл.)испортскихтакмичења.

Организовањемспортскихприредабамогусебавитиспортскеоргани-
зације, савези и друга лица под условима утврђеним законом и спортским
правилима.

Члан157.

Организаторспортскеприредбеобавезанједа:
1)осигуранесметаноибезбедноодржавањеспортскеприредбе;
2)предузмемерекојеомогућавајупредупређењеризиканастанкаште-
тезаспортисте,гледаоцеидругеучесникеспортскеприредбеитрећа
лица(упозорења,истицањезабрана,давањеобавештењаиупутстава
и сл.), као и мере којима се на повећане ризике утиче (безбедност
спортског објекта, исправност и адекватност инсталиране и друге
опреме,обезбеђењехитнемедицинскепомоћи,одвијањеманифеста-
цијеускладусапропозицијамаидр.);

3)предузмепотребнебезбедноснемереза спречавањенасиљаинедо-
личногпонашањана спортскимприредбама, у складу са закономи
спортскимправилима;

4)предузмепотребнемерезаспречавањедопинганаспортскојприред-
би,ускладусазакономиспортскимправилима;

5)предузмепотребнемерезаштитеприродеиживотнесредине,одно-
сномерекојимаћесепредупредити,смањитииотклонитиевентуал-
нинеповољниутицајинаприродневредностииживотнусредину;

6)пријавиодржавањеспортскеприредбеускладусапрописимакојима
сеуређујејавноокупљањеграђана.

Организаторспортскеприредбеодговаразаштетукојанастанеспорти-
стима,гледаоцимаидругимучесницимаспортскеприредбеитрећимлици-
мазбогнепоштовањаобавезаизстава1.овогчлана,ускладусаопштимпра-
вилимаоодговорностизапроузроковануштету.

Надлежнинационалнигранскиспортскисавезкојиједаосагласност,од-
носнодозволуилиналожиодасеодређенаспортскаприредбаодржииакони-
субилииспуњенисвипрописаниуслови,солидарнојеодговорансаорганиза-
торомзаштетукојунаспортскојприредбипретрпинекоодучесникаспортске
приредбеилитрећелицеуследпропустауорганизацији.
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СпортскаприредбакојасенатериторијиРепубликеСрбијеорганизује
подруководствоммеђународногспортскогсавезаорганизујесеиспроводиу
складусаовимзакономиспортскимправилиматогсавеза.

Члан158.

Спортскаприредбаможедасеорганизујеакоорганизаторимаобезбе-
ђенодговарајућиобјекат,односнопростор,опрему,стручнеидругераднике
иакоиспуњавадругеусловеускладусазакономиспортскимправилима.

Спортисти, спортскеорганизације, спортски тренери, спортске судије,
спортскиделегати,односнодругастручнаислужбеналицамогудаучествују
наспортскојприредбиакоиспуњавајуусловеутврђенеовимзакономиспорт-
скимправилима.

Спортскесудије,спортскиделегатиидругаслужбеналицамогуоствари-
типравонанакнадутрошковаинакнадузаобављањесвојихдужности,која
наједномспортскомсусретунеможебитивећаодшестдневницазатерито-
ријуРепубликеСрбије,ускладусаправилиманадлежногнационалноггран-
скогспортскогсавеза.

У екипама спортскихорганизацијана спортскимтакмичењимакоје је
надлежнинационалнигранскиспортскисавезозначиокаоаматерскатакми-
чења може наступити највише 20% спортиста са статусом професионалних
спортиста.

Уекипамаспортскихорганизацијанапрофесионалнимспортскимтак-
мичењимамогунаступатисамопрофесионалниспортисти.

Забрањенојеорганизовањебилокојеспортскеприредбекојасетемељи
натзв.слободнојборбидваиливишелица(борбеукавезуисл.),каоиучешће
утаквојприредби.

Члан159.

Организација у области спортаможе се кандидовати за организовање
великогмеђународногспортскогтакмичењанатериторијиРепубликеСрбије
подусловомдапреподношењакандидатуре:

1.образујеиницијативниодборзаприпремукандидатуре;
2.припремипројекат,односностудијуоорганизовањуифинансирању
такмичења;

3.прибавимишљењеОлимпијскогкомитетаСрбије,односноПараолим-
пијскогкомитетаСрбије,кадасуупитањуолимпијски,односнопара-
олимпијскиспортови;

4.прибавимишљењеСпортског савеза Србије и надлежног национал-
ноггранскогспортскогсавеза;

5.прибависагласностВладезаолимпијскеигреисветскаиевропскапр-
венства, односно сагласност Министарства за друга велика међуна-
роднаспортскатакмичења.

Члан160.

Великамеђународнаспортскатакмичења,усмислуовогзакона,јесу:
1.олимпијскеипараолимпијскеигре;
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 2.светскаиевропскапрвенства;
 3.медитеранскеигре;
 4.универзијаде;
 5.светскикуповиифиналнитурнирисветскелиге;
 6.зимскиилетњиОлимпијскифестивалмладихЕвропе;
 7.балканскаидругарегионалнапрвенства;
 8.финалаифиналнитурнириевропскихклупскихтакмичења;
 9.критеријумскииквалификационимеђународниспортскитурнири;
10.традиционалнемеђународнеспортскеманифестације(уличнетрке,
уличнимаратониидр.).

Члан161.
Приодлучивањуосагласностинаподношењекандидатурезаорганизо-

вањевеликогмеђународногспортскогтакмичењауРепублициСрбијипосеб-
носеузимајууобзирследећикритеријуми:

1.организовање такмичењамора имати позитиван утицај на развој и
ширењегранеспортаукојојћесетакмичењеодржати;

2.такмичењеморабитиоправданосастановиштатржишта;
3.такмичењемора бити занимљиво за телевизијске и радио преносе,
другемедијеигледаоце;

4.такмичење треба да утиче на афирмацију вредности националног
спорта;

5.такмичењетребадасеорганизујеуграниспортакојаимаорганиза-
ционуитакмичарскутрадицијууРепублициСрбији.

Члан162.
Спортскеорганизацијеиспортистимогуучествоватинамеђународним

спортскимприредбамасамоузпретходнусагласностнадлежногнационалног
гранскогспортскогсавеза.

Надлежнинационалнигранскиспортскисавезможедаодбиједавањеса-
гласностиизстава1.овогчланаакобиучешћеспортскеорганизацијенамеђуна-
роднимспортскимприредбама,штетилоинтересуиугледуРепубликеСрбије.

Члан163.

Успортскимтакмичењимаукојимаучествујуживотиње,животињамо-
жедаучествујесамоакодокторветеринарскемедицине,односнодипломира-
ниветеринарутврдињенуздравственуспособностзатакмичење.

Националнисаветзаборбупротивнасиљаинедоличногпонашањагле-
далацанаспортскимприредбамаиСаветзаспорт

Члан164.

Радиусклађивањаактивностинаспречавањунасиљаинедоличногпона-
шањагледалацанаспортскимприредбамаииспуњавањамеђународнихобаве-
зауовојобласти,ВладаобразујеНационалнисаветзаборбупротивнасиљаи
недоличногпонашања гледалацана спортскимприредбама (удаљемтексту:
Националнисавет)иутврђујењеговсастав,задаткеидругапитањаодзначаја
зањеговрад.
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Националнисаветобавезночинепредставнициминистарстванадлежног
заунутрашњепослове,министарстванадлежногзаправосуђеиМинистарства.

РадистручнијереализацијециљеваиактивностиутврђенихСтратеги-
јомиунапређењаукупнихактивностиМинистарства,министаросниваСавет
заспорт,састављенодугледнихстручњакаизобластиспорта,чијејеангажо-
вањеутомсаветупочаснеприроде.

IX.ЕВИДЕНЦИЈЕ

Члан165.

Радиорганизованогисистематскогпраћењастањауспортуидугороч-
ногпланирањањеговогразвојауРепублициСрбијиводесеследећематичне
евиденције:

1)категорисанихидругихспортистатакмичара;
2)предузетникауспорту;
3)организацијауобластиспорта;
4)спортскихстручњакаистручњакауспорту;
5)реализаторапрограма којима се остварује општиинтерес у области
спорта;

6)спортскихобјеката;
7)великихмеђународнихспортскихприредабауРепублициСрбији.

Матичнеевиденцијеизстава1.овогчланатрајносечувају.
Матичне евиденције из става 1. овог члана воде се као национални

спортски информационо-документациони систем применом електронских
средставазаобрадуискладиштењеподатака.

Организацијеипојединциуобластиспортадужнисудаподнесуприја-
вузауписуматичнеевиденцијеизстава1.овогчлананајкасниједокрајафе-
бруаратекућегодинезапретходнугодину.

Свака промена података који се воде у матичној евиденцији мора се
пријавитиурокуод30данаоднастанкапромене.

Организацијеуобластиспортаводеосновнеевиденцијеоподацимако-
јисеуписујууматичнеевиденцијеизстава1.овогчланаидругеевиденције,
ускладусазаконом.

Високошколскаустановауобластиспорта,каоидругаорганизацијакоја
себавипословимастручногоспособљавањаускладусаовимзаконом,води:
евиденцијуполазникастручногоспособљавања,евиденцијуоиздатимувере-
њимаизаписникополагањуиспита.

Министарближеуређујесадржајиначинвођењаевиденцијеизст.1.и7.
овогчлана.

X.НАДЗОР

Члан166.

Надзорнадприменомовогзаконаипрописадонетихнаосновуовогза-
конаиинспекцијскинадзорвршиМинистарство.
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Натериторијиаутономнепокрајине,инспекцијскинадзор,осимзана-
ционалнеспортскесавезеиспортскеорганизацијекојесетакмичеупрофеси-
оналнимлигама, вршинадлежниорган аутономнепокрајине,прекопокра-
јинскихспортскихинспектора,каоповеренипосао.

Спортскиинспектормораиматиправнифакултетилифакултетуобла-
стиспорта,положендржавнистручнииспитинајмањетригодинерадногис-
куствауструци.

Правнаифизичкалицауобластиспортадужнасудаомогућеспортском
инспекторуобављањеинспекцијскогнадзораипоступепоњеговомналогу.

Члан167.

Увршењуинспекцијскогнадзораспортскиинспектор:
1.налаже решењем извршењемера и радњи уз одређивање за то по-
требногрока;

2.решењем привремено забрањује обављање спортских активности и
спортскихделатностизбогнеиспуњеностиусловазањиховообавља-
ње,доиспуњавањауслова;

3.налажеуспостављање стања спортскогобјектакојеодговарањеговој
намени,отрошкувласникаспортскогобјекта,уколикоовајнеоткло-
ниутврђененедостаткеуостављеномроку;

4.решењемпривремено забрањује коришћење спортског објекта због
неиспуњеностиусловазањеговокоришћење,доиспуњавањауслова;

5.решењемпривременозабрањујерадспортскомудружењуакостату-
снупроменунијеизвршилоускладусаовимзаконом;

6.предузимадругемереирадњенакојејеовлашћензаконом.

Жалбанарешењеспортскогинспектораможесеизјавитиминистру,у
рокуодосамданаодданапријемарешења.

Жалбаизстава2.овогчлананезадржаваизвршењерешења.
Министарожалбиодлучујеурокуод15данаодданапријемажалбе.
Министарпрописујеобразациначиниздавањалегитимацијеспортског

инспектора.

Члан168.

Министарствовршинадзорнадрадомималацајавниховлашћењаувр-
шењуовимзакономповеренихпословадржавнеуправе,ускладусазаконом
којимсеуређуједржавнауправа.

XI.ПРИЈАВАЗАЕВИДЕНТИРАЊЕ
ИПРИВАТИЗАЦИЈА

Члан169.

Свеспортскеорганизације,спортскисавези,спортскадруштваиспорт-
скицентри(удаљемтексту:субјектиевидентирања)уписаниуодговарајући
регистарнатериторијиРепубликеСрбијенаданступањанаснагуовогзако-
на,обавезнисудаурокуодгодинуданаодданаступањанаснагуовогзакона



100 CONSTITUTIO ATHLETICAE – ВОДИЧ КРОЗ СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ

поднесупријавузаевидентирањеподатака(удаљемтексту:евиденционапри-
јава)Министарству,радиустановљавањаматичнихевиденцијаирегистраци-
јеускладусаовимзаконом.

Узевиденционупријавуизстава1.овогчланаподносисе:
 1)оснивачкиакткојимјепрвипутосновансубјектевидентирања;
 2)доказосвимстатуснимпроменамасубјектаевидентирања;
 3)актнадлежногорганаододелисредставанакоришћењеирасполагање;
 4)доказовласништвузанепокретностинакојимасубјектевидентира-
ња има право својине или право коришћења (потпуни лист непо-
кретностииливласничкилист);

 5)доказобројузакљученихпрофесионалнихуговора;
 6)податкеобројучлановасубјектаевидентирања;
 7)доказ о матичном броју додељеном од стране републичког органа
надлежногзапословестатистике;

 8)доказопорескомидентификациономброју(ПИБ);
 9)доказобројевимасвихрачунаубанкамаиоверенефотокопијеуго-
вораокредитимасаратамаироковимаотплате;

10)финансијскеизвештајекојиобавезносадржебрутобилансзапослед-
њедвепословнегодинезакојејесастављенбилансстањаибиланс
успехаиизвештајеоизвршенојревизији(засубјектеевидентирања
којитуобавезуимају)ускладусазакономзапретходнедвепословне
годинеуодносунагодинукадајеподнетаевиденционапријава,као
иза1995.и1996.годинузасубјектеевидентирањакојисубилиупи-
саниурегистарпреилиунаведеномпериоду;

11)статут;
12)оверенефотокопијерешењаоуписанимхипотекамананепокретно-
стимаиуговореокредитимаосигуранимхипотеком;

13)оверенефотокопијерешењаохипотекаманатуђимнепокретности-
мауписанимукористсубјектаевидентирањаиисправеоосновуи
висинипотраживањаосигураниххипотеком;

14)оверенефотокопијеуговораодавањусубјектаевидентирањаилиње-
говогделаузакуп;

15)оверенефотокопијеуговораодавањунепокретностииопремеузакуп;
16)оверенефотокопијеуговораоузимањунепокретностииопремеуза-
купилизинг;

17)списакпостојећихакционараиличлановадруштвасаограниченом
одговорношћусапојединачнимучешћемуприватномкапиталу;

18)прегледсудскихспорова;
19)изјавадатаподпуномматеријалномикривичномодговорношћуко-
јомлицеовлашћено за заступање субјекта евидентирања гарантује
дасудостављениподациидокументацијатачниисвеобухватни.

Члан170.

Акосубјектевидентирањанеможедадоставидокументацијуизчлана
169.став2.овогзакона,правосвојинеилиправокоришћењаможеседока-
затиидругимдоказима(правноснажнаодлуканадлежногоргана,исправао
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правномпослусачињенаускладусазаконом,споразумонакнадизаекспро-
присанунепокретностидр.).

У случају да субјект евидентирања не докаже да је власник спортског
објектасматраседајетајспортскиобјекатудржавнојсвојини.

Министарћеближеуредитисадржајиобразацевиденционепријавеу
рокуод30данаодданаступањанаснагуовогзакона.

Члан171.

Уколикосубјектевидентирањаурокуизчлана169.став1.овогзакона
неподнесеевиденционупријаву,бићеизбрисанизодговарајућегрегистра,
осимакоизоправданихразлоганијебиоумогућностидаподнесеевиденци-
онупријаву.

Подоправданимразлозимаизстава1.овогчланасматрајусеразлозико-
јиподразумевајунемогућностблаговременогприбављањадокументацијеиз
члана169.став2.овогзакона,безкривицесубјектаевидентирања,очемује
обавезандаобавестиМинистарство.

Члан172.

УпоступкупоевиденционојпријавиМинистарствоевидентираподатке
осубјектуевидентирањаиоспортскимобјектимакојекористи.

Члан173.

Напоступакпроменевласништвадруштвеног,односнодржавногкапи-
тала (удаљемтексту:приватизација)успортскојорганизацији (удаљемтек-
сту:субјектприватизације),примењујусепрописикојимасеуређујепривати-
зација,акоовимзакономниједрукчијеуређено.

Члан174.

Поступакприватизацијепокрећесеиницијативомнадлежногорганасубјек-
таприватизацијеиприпремомпроспектазаприватизацију,ускладусазаконом.

Поступакприватизацијеможесепокренутиииницијативомминистар-
стванадлежногзапословеприватизацијеузсагласностВладе.

Члан175.

Акосубјектприватизације,поредкапиталаудруштвенојсвојини,имаидео
капиталаудржавнојсвојини,истовременосапродајомдруштвеногкапитала,мо-
жесепродаватиидржавникапиталсубјектаприватизације,узсагласностВладе.

Члан176.

Једанчланкомисијекоја,сагласнозакону,спроводипродајукапиталасу-
бјектаприватизацијеметодомјавногтендерајепредставникМинистарства.

Члан177.

Купацкапиталасубјектаприватизације,усмислуовогзакона,неможебити:
1)лицекојеимаакцијеилиуделеунекојодспортскихорганизацијау
истојграниспорта;
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2)лицечијисупослови,односноактивностиувезисаспортскимактив-
ностимаиделатностимасубјектаприватизацијеинатајначинмогу
непосреднодаутичунатакмичењеуодговарајућојграниспорта;

3)власнициспортскихкладионица;
4)физичколице,правнолицеиоснивачправноглица,којепрема су-
бјектуприватизацијеимадоспелеобавезенеизмиренедоданаподно-
шењапонуденатендер,односнопријавезаучешћенааукцији;

5)физичколице,правнолицеиоснивачправноглицасакојимјераски-
нутуговоропродајикапиталазбогнеизвршењауговоренихобавеза,
ускладусапрописимакојимасеуређујеприватизација;

6)физичколицекојејеосуђиванозаследећакривичнадела:
–кривичнаделапротивпривреде;
–кривичнаделапротивслужбенедужности;
–тешкоубиство;
–тешкакрађа,разбојничкакрађа,разбојништво,утаја,превара,нео-
снованокоришћењекредитаидругепогодности,изнуда, уценаи
зеленаштво;

7)физичколицекојејеималоилиимастатуссведокасарадника.

Члан178.

ПослеизвршенепродајекапиталаиевидентирањаакцијауАкционар-
скомфонду,субјектприватизациједоносиодлукуопромениправнеформеу
отвореноакционарскодруштво.

Одредбастава1.овогчлананепримењујесенасубјектприватизације
којијеорганизованкаоудружењеукојемјеукупнидруштвени,односнодр-
жавникапиталмањински.

Члан179.

УговоропродајикапиталасубјектаприватизациједостављасеиМи-
нистарству.

Члан180.

Средстваостваренаодпродајекапиталасубјектаприватизацијеуплаћују
сенарачунАгенцијезаприватизацију.

Средстваизстава1.овогчлана,послеизмиривањатрошковапродајеу
поступкуприватизацијеипосебненакнадеостваренезакључењемуговорао
продаји капитала (провизија), као и намирења поверилаца, уплаћују се на
уплатнирачунбуџетаРепубликеСрбијеимогусегодишњимзакономобуџету
усмеритиуБуџетскифондзафинансирањеспорта,заизградњуиреконструк-
цијуспортскеинфраструктуре,односноспортскихобјекатаујавнојсвојини.

Члан181.

Доокончањапоступкаприватизацијеускладусаовимзакономзабрање-
на је промена правне форме субјекта приватизације и промена власничке
структурекапиталасубјектаприватизацијепутемконверзијепотраживањау
трајниулог.
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Члан182.

Променанаменеспортскихобјекатасубјектаприватизацијеможесеиз-
вршитисамоузсагласностМинистарства,ускладусаовимзаконом.

XII.КАЗНЕНЕОДРЕДБЕ

Члан183.

Новчаномказномод100.000до1.000.000динараказнићесезапрекршај
спортскаорганизацијаилидругоправнолице,ако:

 1)прекршизабранудискриминацијеспортиста(члан10);
 2)дозволиучешћенатакмичењуспортиститакмичарукоменијеутвр-
ђеназдравственаспособност(члан17.став1);

 3)незакључиуговороосигурањуперспективнихиврхунскихспорти-
стаодпоследицанесрећних случајева за времеобављања спортске
активности(члан19.став1);

 4)изложиспортистуспортскимактивностимакојемогудаугрозеили
погоршајуњеговоздравственостање(члан20.став1);

 5)ангажујезаобављањестручноградалицекојенијеспортскиструч-
њак,односностручњакуспорту(члан23);

 6)прекршизабранудискриминацијеспортскихстручњакаистручња-
кауспорту(члан26.став11);

 7)бависепословимастручногоспособљавањаиаконеиспуњавапропи-
санеуслове(члан27.ст.2.и3);

 8)обављастручнооспособљавањесупротноутврђеномплануипрогра-
муиначинустручногоспособљавања(члан28.став1);

 9)неомогућиобављањестручногнадзора(члан30.став5);
10)обављаспортскеактивностииделатностииаконеиспуњаваутврђе-
неуслове(члан33.став1.ичлан110.став5);

11)изабереилиименујеуорганелицесупротноодредбамачлана57.
ст.2.и3.овогзакона;

12)обављапривреднеидругеделатностисупротноусловимаутврђеним
чланом72.став1.овогзакона;

13)неводипословнекњиге,несастављаинеподносифинансијскеизве-
штајеускладусаодредбомчлана74.став1.овогзакона;

14)користиимовинусупротноодредбамачлана76.овогзакона;
15)обављапословепосредовањаприликомпреласкаспортистеизједне
у другу спортску организацију иако не испуњава услове утврђене
чланом96.ст.1.и2.овогзакона;

16)не прими у чланство организацију која испуњава услове одређене
статутомсавезазапријемучланство(члан99.став3);

17)неутврдиспортскаправилауодговарајућојграниспорта(члан102.
ст.1.и2);

18)недостависпортскаправилаМинистарству(члан102.став3);
19)учествујеуспортскомтакмичењуиакониједобилодозволузасезону
(члан112.став1);
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20)неутврдикритеријуме,односноусловезадавањедозволезасезонуу
складусачланом112.став3.овогзакона;

21)учествујеуспортскимтакмичењимаиаконеиспуњаваусловеутвр-
ђенечланом112.став4.овогзакона;

22)не утврди испуњеност услова за издавање дозволе за учешће на
спортском такмичењу пре почетка такмичарске сезоне (члан 112.
став7);

23)примениизменесистематакмичењапреистека једнетакмичарске
сезонеодутврђивањатихизмена(члан113.став4);

24)променипропозиције такмичења у току такмичарске сезоне (члан
113.став5);

25)некористинаменскисредствадобијенаизбуџетаРепубликеСрбије
(члан122.став4);

26)не обезбеди приоритет организованимшколским и ваннаставним
спортскимактивностимаупогледукоришћењашколскихспортских
салаитеренауодносунаактивностилицаизваншколе (члан143.
став4);

27)неуреди,необележи,неопремиилинеодржавајавниспортските-
ренустањукојеосигуравабезбеднокоришћењеилинепрекинеко-
ришћењетеренаилиделатеренаиакосунаступилеоколностикоје
угрожавајубезбедностнатеренуиликористијавниспортскитерен
иаконеиспуњавапрописанеуслове(члан149.став2);

28)користиспортскиобјекатсупротноодредбичлана152.став1.овог
закона;

29)променинаменуспортскогобјектабезодговарајућесагласности,су-
протноодредбамачлана154.ст.1–4.овогзакона;

30)променинаменуделапратећегпростораспортскогобјекта,супрот-
ноодредбамачлана154.ст.5.и6.овогзакона;

31)непредузмемерекојеомогућавајупредупређењеризиканастанка
штетезаспортисте,гледаоце,другеучесникеитрећалицанаспорт-
скојприредби,каоимерекојимасенаповећанеризикеутиче(члан
157.став1.тачка2);

32)организује спортскуприредбуиаконеиспуњавапрописане услове
(члан158.став1);

33)допустиучешћена спортскојприредбилицимакојанеиспуњавају
прописанеуслове(члан158.став2);

34)организујеспортскуприредбукојасетемељинатзв.слободнојборби
дваиливишелица(члан158.став6);

35)кандидујесезаорганизовањевеликогмеђународногспортскогтак-
мичењанатериторијиРепубликеСрбијеиаконеиспуњавапрописа-
неуслове(члан159);

36)учествујенамеђународнимспортскимприредбамабезсагласности
надлежногнационалноггранскогспортскогсавеза(члан162);

37)непоступипоналогуспортскогинспекторадатомувршењуинспек-
цијскогнадзора(члан166.став4);
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38)променинаменуспортскогобјектасупротноодредбичлана182.овог
закона;

39)ангажујезаобављањестручноградалицекојенеиспуњаваусловеиз
члана187.став4.овогзакона.

Запрекршајизстава1.овогчланаказнићесеиодговорнолицеуспорт-
ској организацији или другом правном лицу новчаном казном у износу од
5.000до50.000динара.

Запрекршајизстава1.тач.13)–18)и28)–39)овогчланаказнићесе
предузетникновчаномказномуизносуод15.000до500.000динара.

Члан184.

Новчаномказномод30.000до500.000динараказнићесезапрекршај
спортскаорганизацијаилидругоправнолице,ако:

 1.закључисамалолетнимспортистомуговорсупротночлану9.став5.
овогзакона;

 2.не региструје уговор са спортистом код надлежног националног
гранскогспортскогсавеза(члан11.став1);

 3.не обавести без одлагањанадлежнинационални грански спортски
савезоутврђивањуништавости,поништењуилираскидууговораса
спортистом(члан11.став3);

 4.незакључиуговорорадусаспортистомкојисепрофесионалноба-
виспортскимактивностимаутојспортскојорганизацији(члан12.
став1);

 5.неводиевиденцијуоутврђивањуздравственеспособностиспорти-
статакмичараускладусачланом18.овогзакона;

 6.неомогућиспортистиучешћеунационалнојспортскојрепрезента-
цијикадајепозванурепрезентацију(члан22.);

 7.неутврдипланстручногобразовања,оспособљавањаиусавршавања
спортскихстручњака(члан26.став2);

 8.не поднесе прописане извештаје, податке и план активности и не
поднесеМинистарствупријавупочетка обављања стручног оспосо-
бљавања(члан28.став2);

 9.управномсаобраћајунекористиназивискраћениназивуобликуу
комејеуписанурегистар(члан42.став1);

10.неводикњигучланова(члан47.став5);
11.именујезаступника,ликвидатораиличланаорганаспортскогудру-
жењасупротноодредбичлана59.став4.овогзакона;

12.необавестиМинистарствооиздавањудозволезасезонуупрописа-
номроку(члан96.став4);

13.недоставиМинистарствуизвештајоостваривањупрограмаилиде-
лова програма и коришћењу средстава буџета Републике Србије
(члан130.став1);

14.неучиниизвештајосвомрадуиообимуиначинустицањаикори-
шћењасредставадоступнимјавностиитајизвештајнедоставиМи-
нистарству(члан130.став5);
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15.необезбедидајеспортскиобјекатприступачанособамасаинвалиди-
тетом(члан145.став3);

16.допустиучешћеу такмичењуживотињикојојније утврђена здрав-
ственаспособностзатакмичење(члан163);

17.неподнесепријавузауписуматичнуевиденцију(члан165.ст.4.и5);
18.неводипрописанеевиденције(члан165.ст.6.и7);
19.неускладисвојуорганизацију,радиопштеактеурокуутврђеном
чланом188.став1.овогзакона.

Запрекршајизстава1.овогчланаказнићесеиодговорнолицеуспорт-
ској организацији или другом правном лицу новчаном казном у износу од
5.000до30.000динара.

Запрекршајизстава1.тач.5)–7),14),18)и19)овогчланаказнићесе
предузетникновчаномказномуизносуод15.000до250.000динара.

Члан185.

Новчаномказномуизносуод5.000до50.000динараказнићесезапре-
кршајфизичколице,ако:

 1.учествујеутакмичењуиакомунијеутврђеназдравственаспособност
(члан17.став1);

 2.изложиспортистуактивностимакојемогудаугрозењеговоздравље
(члан20.став1);

 3.обавља стручни рад иако не испуњава прописане услове (члан 23.
ст.2.и3);

 4.обавља стручни рад са децом иако не испуњава прописане услове
(члан25.став3);

 5.непланираинеевидентирастручнирад(члан26.став1);
 6.неомогућиобављањестручногнадзора(члан30.став5);
 7.каонадлежнолиценесазовескупштинуспортскогудружењаупро-
писаномроку(члан53.став5);

 8.као заступник не саопшти тражене информације у складу са чла-
ном56.став2.овогзакона;

 9.обављаспортскеактивностииделатностинајавномспортскомтере-
нусупротноодредбичлана149.став2.овогзакона;

10.користиспортскиобјекатсупротноодредбичлана152. став1.овог
закона;

11.променинаменуспортскогобјектабезодговарајућесагласности,су-
протноодредбамачлана154.ст.1–3.овогзакона;

12.променинаменуделапратећегпростораспортскогобјектасупротно
одредбамачлана154.ст.5–6.овогзакона;

13.непредузмемерекоје омогућавајупредупређењеризиканастанка
штете за спортисте, гледаоце и друге учеснике и трећа лица на
спортскојприредби,каоимерекојимасенаповећанеризикеутиче
(члан157.став1.тачка2);

14.организује спортскуприредбуиаконеиспуњавапрописане услове
(члан158.став1);
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15.учествујенаспортскојприредбииаконеиспуњавапрописанеуслове
(члан158.став2);

16.учествујеуспортскојприредбикојасетемељинатзв.слободнојбор-
бидваиливишелица(члан158.став6);

17.учествује на међународним спортским приредбама без претходне
сагласности надлежног националног гранског спортског савеза
(члан162);

18.непоступипоналогуспортскогинспекторадатомувршењуинспек-
цијскогнадзора(члан167.став1).

XIII.ПРЕЛАЗНЕИЗАВРШНЕОДРЕДБЕ

Члан186.

Спортским објектима у државној и друштвеној својини за које на дан
ступањанаснагуовогзаконанепостојиодговарајућаурбанистичкадокумен-
тацијанеможеседоутврђивањатедокументацијемењатинамена.

Члан187.

Постојећеорганизацијеуобластиспортанастављајусарадом,ускладуса
овимзаконом.

РепубличкизаводиПокрајинскизаводнастављајусарадом,ускладуса
овимзаконом.

ВладаћеименоватиорганеРепубличкогзаводаурокуодтримесецаод
данаступањанаснагуовогзакона.

Стручнирадуорганизацијамауобластиспортадокраја2013.годинемо-
гудаобављају,поредлицакојаиспуњавајуусловеодређенеовимзакономили-
цакојаиспуњавајуусловеутврђенеспортскимправилиманадлежногнационал-
ноггранскогспортскогсавезакојаваженаданступањанаснагуовогзакона.

Спортскистручњацикојиобављајуваспитно-образовнирадсадецом,а
којинеиспуњавајупрописанеусловеупогледустепенаиврстеобразовања,
могуидаљедаобављајутајрадакосудоступањанаснагуовогзаконанајма-
ње25годинаобављаливаспитно-образовнирад,одчеганајмање15годинау
радусадецом,наосновупотврденационалноггранскогспортскогсавеза.

Спортистиитренерикојисустеклиправонанационалнопризнањедо
данаступањанаснагуовогзакона,настављајудаостварујутоправоускладуса
прописомпокомесугастекли.

Члан188.

Постојећеорганизацијеуобластиспортадужнесудаускладесвојуорга-
низацију,радиопштеактесаодредбамаовогзаконаурокуодгодинуданаод
данаступањанаснагуовогзакона.

Постојећаудружења,друштваисавезиуобластиспортачијиорганиза-
циониделовиимајусвојствоправноглицадужнисудасеурокуизстава1.
овогчланаорганизујукао јединственоправнолице,којепреузимаимовину
организационихделовакојисуизгубилисвојствоправноглица.
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Постојећа удружења, друштва и савези у области спорта дужни су да
установекњигучланова,укључујућииподаткеоуправљачкимправима,уро-
куод60данаодданаступањанаснагуовогзакона.

Постојећаудружења,друштваисавезиуобластиспортадужнисудау
рокуизстава1.овогчланаАгенцијиподнесупријавузауписпревођењауРе-
гистар,фотокопијустатутаважећегнаданступањанаснагуовогзакона,фото-
копијурешењаоуписуурегистаркодМинистарства,одлукуоизбору,одно-
сно именовању заступника и фотокопију његове личне исправе и три
примеркановогстатута,радиуписауРегистар.

Спортскисавезиидругеорганизацијеуобластиспортасаседиштемна
територијиРепубликеСрбије,регистрованипремаЗаконуоудруживањугра-
ђанауудружења,друштвенеорганизацијеиполитичкеорганизацијекојесе
оснивају за територију Социјалистичке Федеративне Републике Југославије
(„СлужбенилистСФРЈ”,број42/90и„СлужбенилистСРЈ”,бр.24/94,28/96и
73/00)–дужнисудаурокуизстава1.овогчланаподнесупријавузапревође-
њеуРегистар,фотокопијустатутаважећегнаданступањанаснагуовогзако-
на,решењеоуписуурегистаркоднадлежногоргана,одлукуоизбору,одно-
сноименовањузаступникаорганизацијеифотокопијуњеговеличнеисправе,
каоитрипримеркановогстатута,радиуписауодговарајућирегистар.

Поступакуписаурегистарзапочетдоданаступањанаснагуовогзакона
окончаћесепоодредбамапрописапокојимајезапочет.

Организацијеуобластиспортаизстава5.овогчланадужнесудауроку
изстава1.овогчланаподнесуАгенцијипријавузапревођењеуРегистар.

Организацијеуобластиспортакојенеподнесупријавуускладусаст.3,
4.и5.овогчлана–губесвојствоправноглицапосилизакона,ањиховаимо-
винапрелазиналицаодређенастатутом,односнозаконом,без спровођења
поступкаликвидације.

Министарствоједужнода,урокуод30данаодданаступањанаснагу
овогзакона,Агенцијидоставиважећуевиденцију(безархивскеграђе)посто-
јећихудружења,друштаваисавезауобластиспорта.

УпоступкупревођењауРегистарМинистарствоћедостављатиАгенцији
самоважећуактуелнуевиденцију,апостојећаархивскаграђаостаћеуМини-
старству,такодаћеАгенцијаиздаватипотврдеиуверењаодмоментапрево-
ђењаиубудуће,аМинистарствосамоуодносунадокументацијукојајеостала
уархивиМинистарства.

Члан189.

Субјектевидентирањаможесепутемстатуснепроменеприпојитиили
спојитисамосаорганизацијомуобластиспортакојакористивећинскидру-
штвениилидржавникапитал.

Заслучајпрестанкаспортскеорганизације,спортскогдруштваисавеза
којиуструктурикапиталаимадруштвениилидржавникапиталкаоприма-
лацњиховеимовинестатутомсеможеодредитисамонедобитнаорганизаци-
јауобластиспортакојакористивећинскидруштвениилидржавникапитал.

Спортскеорганизације,спортскисавезииспортскадруштвамогударас-
полажунепокретностимаудруштвеној,односнодржавнојсвојининакојима
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имајуправокоришћења,односнодоносеодлукеосмањењуилиповећањука-
питала,реорганизацијиилиреструктурирању,инвестициономулагању,про-
дајиделаимовине,залагањуствариилиуспостављањухипотеке,дугорочном
закупу,располагањупотраживањима,узимањуилиодобравањукредитаили
издавањугаранција,вантокаредовногпословања,самоузсагласностВладе,
напредлогМинистарства.

Члан190.

Радизаштитејавногинтересауобластиспорта,спортскеорганизацијеу
којимаједруштвени,односнодржавникапиталвећинскимогубити,полазе-
ћиодњиховогдруштвеногзначаја,традицијеипопуларности,одређене:

1)одлукомВладе–заспортскеорганизацијеодрепубличкогзначаја;
2)одлукомнадлежногорганааутономнепокрајине–заспортскеорга-
низацијеодпокрајинскогзначаја;

3)одлукомнадлежногоргана јединицелокалнесамоуправе–заспорт-
скеорганизацијеодлокалногзначаја.

Владаћедонетиодлукуизстава1.овогчланаурокуодмесецданаодда-
наступањанаснагуовогзакона,надлежниорганаутономнепокрајине–уро-
куодмесецданаоддоношењаодлукеВладе,надлежниорганјединицелокал-
несамоуправе–урокуоддвамесецаоддоношењаодлукеВладе,анадлежни
органјединицелокалнесамоуправенатериторијиаутономнепокрајине–уро-
куодмесецданаоддоношењаодлукенадлежногорганааутономнепокрајине.

Спортскаорганизацијаизстава1.тачка1)овогчлананеможедонети
статутиодлукуостатуснојпроменибезпретходнесагласностиВладе,спорт-
скаорганизацијеизстава1.тачка2)овогчлана–безпретходнесагласности
надлежногорганааутономнепокрајине,аспортскаорганизацијаизстава1.
тачка3)овогчлана–безпретходнесагласностинадлежногорганајединице
локалнесамоуправе.

Владаодређујепредставникедруштвеног,односнодржавногкапиталау
спортским организацијама из става 1. тачка 1) овог члана, надлежни орган
аутономнепокрајине–успортскиморганизацијамаизстава1.тачка2)овог
члана,анадлежниорганјединицелокалнесамоуправе–успортскиморгани-
зацијамаизстава1.тачка3)овогчлана.

Спортскеорганизацијеизстава1.овогчлананемогудоноситиодлукеи
закључиватиуговоребезпретходнесагласностипредставникадруштвеног,од-
носнодржавногкапиталаизстава4.овогчлана,осимодлукаиуговорамањег
значаја.Представницидруштвеног,односнодржавногкапиталаизстава4.овог
чланаодбићедадајусагласностакобиседоношењемодлукеилизакључењем
уговораугрозиоилибимогаобитиугроженјавниинтересуобластиспорта.

Одредбамаовогчлананедирасеуправилаизчлана189.овогзакона.

Члан191.

Високошколскеустановеиорганизацијеуобластиспортакојесудобиле
решењеоиспуњеностиусловазаобављањепословастручногоспособљавања
уобластиспортадоданаступањанаснагуовогзаконанастављајудаобављају
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стручнооспособљавањезастицањеонихспортскихзвањазакојасуиспуњени
условиутврђеничланом.27.ичланом28.став1.овогзакона.

Члан192.

Подзаконскиактипредвиђениовимзакономдонећесеурокуодгодину
данаодданаступањанаснагуовогзакона.

Изузетноодстава1.овогчлана,подзаконскиактиизчлана63.став8.и
члана165.став8.овогзаконадонећесеурокуод30данаодданаступањана
снагуовогзакона.

Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до
2013.године(„СлужбенигласникРС”,број110/08)важидоистекапериодаза
којиједонета.

Националнекатегоризацијеспортова,спортистаиспортскихстручњака
ускладусаовимзакономдонећесеурокуодгодинуданаодданаступањана
снагуовогзакона,аНационалнакатегоризацијаспортскихобјеката–уроку
оддвегодинеодданаступањанаснагуовогзакона.

Јединице локалне самоуправе донеће, односно ускладиће саСтратеги-
јомразвојаспортауРепублициСрбијипрограмеразвојаспортанасвојимте-
риторијама најкасније у року од годину дана од дана доношења Стратегије
развојаспортауРепублициСрбији.

Члан193.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о спорту
(„СлужбенигласникРС”,бр.52/96и101/05).

ДаномступањанаснагуовогзаконапрестаједаважиЗаконодруштве-
ниморганизацијамаиудружењимаграђана(„СлужбенигласникСРС”,бр.24/82,
39/83, 17/84, 50/84, 45/85и12/89и „Службени гласникРС”, бр. 53/93, 67/93,
48/94и101/05).

ДаномступањанаснагуовогзаконапрестаједаважиЗаконоудружива-
њуграђанауудружења,друштвенеорганизацијеиполитичкеорганизације
које се оснивају за територијуСоцијалистичкеФедеративнеРепублике Југо-
славије („СлужбенилистСФРЈ”, број42/90и „СлужбенилистСРЈ”, бр.24/94,
28/96и73/00).

Додоношењаакатанаосновуовогзакона,примењиваћесеактидонетина
основузаконаизстава1.овогчлана,осимакосуусупротностисовимзаконом.

Члан194.

Овајзаконступанаснагуосмогданаодданаобјављивањау„Службеном
гласникуРепубликеСрбије”,аодредбечлана63.став1,члана98.став3,члана
100,члана105.ст.4.и5.ичлана106.став3,уделукојисеодносинауписуРе-
гистар,примењујусепоистекурокаодтримесецаодданаступањанаснагу
подзаконскихакатаизчлана63.ст.4.и8.овогзакона,аусловиизчл.112.и
113.овогзаконапримењујусеодследећетакмичарскесезоне.

Одредбе закона које се односе на подношење годишњих и посебних
програмаизчлана117.овогзаконапримењујусеод1.јануара2012.године.
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