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Предговор

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије већ више од пола
века ради на праћењу стања спорта у земљи и на његовом развоју. Од 1956. го
дине, када је основан Савезни завод за физичку културу, Установа је неколико
пута мењала име, а данашњи назив утврђен је Законом о спорту из 2011. године
(„Службени гласник РС“, број 24/11 од 04. 04. 2011. године).
Од самог почетка рада створени су добри материјални услови. Завод се
налази на 43 ha платоа у Кошутњаку са поливалентним затвореним и отворе
ним спортским објектима. Најзначајније богатство Завода су његови запослени,
међу којима су поред спортских стручњака, лекари специјалисти (спортске
медицине и других специјалности), психолози, социолози, економисти и др.;
укључујући магистре наука, докторанте и докторе наука.
Према актуелном Закону о спорту РС Завод за спорт и медицину спорта
обавља следеће делатности:
1) периодична тестирања, односно праћење антрополошких карактери
стика деце, омладине и одраслих;
2) контролу тренираности перспективних и врхунских спортиста и струч
но-саветодавну помоћ тим спортистима и спортским стручњацима;
3) организацију и реализацију континуираних тренинга и завршних
припрема врхунских и перспективних спортиста;
4) вођење матичних евиденција у области спорта (прикупљање података
и обрада) и периодично објављивање и публиковање збирних подата
ка из матичних евиденција;
5) стручно усавршавање спортских стручњака и стручњака у области ме
дицине спорта у сарадњи са високошколском установом, у складу са
законом;
6) обављање надзора над стручним радом у области спорта, преко истак
нутих спортских стручњака (стручни спортски надзорници);
7) евалуацију здравственог стања учесника у физичким активностима;
8) здравственог стања и функционалних способности перспективних и
врхунских спортиста;
ПРЕДГОВОР
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9) организациону и стручну помоћ организацијама које реализују про
граме којима се остварује општи интерес у области спорта;
10) саветовање при планирању, изградњи и реконструкцији спортских
објеката од значаја за Републику Србију;
11) пропагандну, издавачку, научну, истраживачко-развојну и библио
течку делатност у области спорта и медицине спорта, у складу са за
коном;
12) учествовање у изради Стратегије;
13) давање објашњења значајних питања везано за развој спорта у Репу
блици Србији;
14) међународну сарадњу у области спорта и медицине спорта.
Иако све наведене делатности Завода имају подједнаку важност, рад на
стручном усавршавању кадрова који раде у спорту увек је представљао један
од приоритета Завода. Пре свега, зато што је услов за развој сваке делатности
квалитетан и образован кадар, а знања и информације се екстремно шире. Са
мим тим, надлежне институције система Државе морају да пруже квалитетне
информације које су значајне за рад спортских стручњака и стручњака у спор
ту, а које су адекватно изабране из „мора“ информација.
По податку из 1981. године, за првих 25 година Завода организовано је
преко 40 саветовања и семинара и на њима је учествовало више од 1500 струч
њака („25 година рада Југословенског завода за физичку културу и медицину
спорта“, ЈЗФКМС, Београд, 1981). Предавачи на овим скуповима, поред сарад
ника Завода, били су признати стручњаци специјалисти за актуелну пробле
матику: спортски тренери, спортски лекари, спортски психолози, физиолози
и други стручњаци из земље и иностранства (СССР, САД, ДДР, Француске, Ен
глеске…) Посебан облик стручног скупа био је намењен тренерима врхунских
спортиста од 1971. до 1986. године. Забележено је да је у првих десет година
одржана 51 „трибина“ са просечно 40 предавача, а тираж штампаних публика
ција био повећан са 150 на 550 годишње.
У последњем олимпијском циклусу (2008–2012), Завод је, поред евидент
ног проширења просторно-техничких капацитета, у значајној мери интензиви
рао активности на унапређењу свих својих делатности – самим тим и на пољу
стручног усавршавања – како својих сарадника, тако и осталих учесника у наци
оналном систему спорта. У овим активностима Завод има сталну и адекватну
подршку од стране Министарства омладине и спорта, као и врло висок степен
сарадње са Олимпијским комитетом Србије, Спортским савезом Србије и гран
ским спортским савезима. Једна од веома значајних активности било је усмере
ње ка организовању стручних скупова и објављивање одговарајућих публика
ција, као што је ова. „Водич кроз спортски менаџмент“, који је пред вама, уређен
је према програмском садржају на VI националном семинару за секретаре спорт
ских и општинских савеза, клубова, удружења и осталих спортских организаци
ја (генерални, технички, извршни). Детаљније информације о самом стручном
скупу могу се наћи у Уводу, као и на сајту Завода (www.rzsport.gov.rs).
Као и Завод, и Спортски савез Србије има за собом вишедеценијски рад
(основан je 1945. године) од интереса за спорт у Републици Србији. Чланови
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ССС су грански савези, општински, градски и покрајински спортски савези и
друге заинтересоване спортске организације у области спорта са територије
Републике Србије (74 гранска савеза, 13 удружења и 94 општинских спортских
савеза). Као невладина спортска организација у оквиру које делује више од
12.000 клубова, највећа је на Балкану. С обзиром да поред многих активност
ССС учествује у пројектима који су едукативне природе и који обогаћују спорт
ску и научну мисао, лако је препознат интерес да ССС са Заводом буде суорга
низатор Семинара.
Наше опредељење за тему – менаџмент у спорту – је практичне приро
де. Да би једна спортска организација ефикасно функционисала, морају се ко
ристити општа и специјалистичка знања из менаџмента, организације, систе
ма пословања и економије. Без обзира да ли се ради о пословима топ менаџера
(генерални директор, спортски директори), функционалних менаџера (марке
тинг, финансије) и/или оперативних менаџера (руководиоци одељења, трене
ри), потребно је континуирано усавршавање на практичном и теоретском ни
воу. У свету је спортски менаџмент теоријски заснован и устаљен облик у
спортским организацијама и другим облицима спортског испољавања, док је
код нас релативно ново поље, које се више заснива на личним способностима
и афинитетима појединца.
Организацијом семинара оваквог типа, наша превасходна жеља је била,
јесте и биће – да уз оно што пружамо крајњим корисницима (секретарима)
кроз трансфер знања која се базирају на најмодернијим технологијама и нај
новијим сазнањима из области спортског менаџмента – добијемо један моде
ран систем управљања у спортским организацијама, који ће као резултат дати
видљиво повезивање свих чинилаца у систему спорта у Републици Србији, са
јасним одредницама „ко, шта и како треба да ради“... Једино системским при
ступом свих чинилаца можемо говорити о трајним решењима и јасном уна
пређењу рада, а самим тим и националног спорта уопште.
Једна од општих дефиниција каже да се под спортским менаџментом
подразумева „изучавање проверених и сређених знања о томе како спортска
организација постиже своје циљеве, прибављајући, распоређујући и користе
ћи ограничене људске, материјалне, информационе и новчане изворе свог
успеха“. Ово је и мотив и обавеза свих учесника у том процесу да допринесу
заједничком развоју спорта и Државе.
Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије се искрено нада, да
је заједно са Спортским савезом Србије, уз несебичну помоћ Министарства
омладине и спорта, организацијом V националног семинара за спортске се
кретаре, дао бар мали допринос у реализацији наведених циљева.
Главни и одговорни уредник
мр Ацо Гајевић
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Увод

Пред вама је шести зборник CONSITIUTIO ATHLETICAE – Водич кроз
спортски менаџмент, који се традиционално публикује као Зборник радова са
Националног семинара за секретаре у спорту. Припремљен је, као и претход
них пет, на основу предавања еминентних спортских стручњака, стручњака у
спорту и других струка о темама које се директно тичу унапређења послова и
решавања проблема у спортским организацијама.
Шести Национални семинар за секретаре спортских и општинских саве
за, клубова, удружења и осталих спортских организација (генерални, технич
ки, извршни), одржан је децембра месеца 2010. године у Скупштини града Бе
ограда. Организатори Семинара су били Завод за спорт и медицину спорта
Републике Србије и Спортски савез Србије уз свесрдну подршку Министар
ства омладине и спорта. Семинар је отворила госпођа Снежана Самарџић
Марковић, министар омладине и спорта. На крају Семинара, по традицији,
учесницима су додељени Сертификати.
Централна тема овог Семинара био је Закон о спорту. Обављање спорт
ских активности и спортске делатности залази у различите области које су ре
гулисане одговарајућим законским прописима и законима. Опредељење Др
жаве (кроз политичку и правну призму) је да се ова област, због њене
специфичности и искуства да специфичности увек остану изван општег зако
на, регулише посебним законом, у складу са општим системским законима
који регулишу поједине области. Законом о спорту Држава уређује сва питања
која су од посебног значаја за ефикасно и складно функционисање спорта у Ре
публици Србији.
Актуелни Закон о спорту донела је Народна скупштина Републике Срби
је 31. 3. 2011. године (Службени гласник РС, број 24/11 од 04. 04. 2011. године).
Он је припреман више година као резултат тражења решења за превазилаже
ње слабости претходног Закона из 1996. године („Службени гласник РС”, број
52/96). Тај Закон није могао да одговори интензивним друштвеним промена
ма и унапређењу стања спорта што је стварало проблеме у раду организација
УВОД
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у области спорта и државних органа. Он није могао да обезбеди регулисање
појединих важних питања за функционисање система спорта у Републици Ср
бији, између осталог, јер није био усклађен са другим новодонетим правним
прописима и законима. Такође, остваривање спортских активности и спорт
ских делатности морају да буду у складу са ратификованим конвенцијама у
области спорта, Европским кодексом спортске етике, Европском спортском
повељом, Европском повељом спорта за све и Европском урбаном повељом
Савета Европе.
Можемо рећи да је важећи Закон о спорту прилагођен нашој спортској и
правној традицији, као и потребама даљег развоја спорта. Основна начела на
којима почива су: начело слободног бављења спортом, начело заштите здра
вља спортисте, начело стручности, начело наменског коришћења спортских
објеката, начело транспарентног и наменског коришћења средстава из јавних
прихода, начело потпуног регулисања области спорта. Према важећем Закону
о спорту Држава има интервенционистички приступ јер се државним законо
давством регулише значајан део спорта у погледу структуре и надлежности,
али је при томе власт децентрализована. Невладин сектор функционише као
неконсолидован систем у коме спортске организације остварују свој рад преко
Олимпијског комитета и Спортског савеза Србије. Закон предвиђа око 40 пра
вилника аката, што ће бити основна тема следећег Зборника.
У Прилогу овог Зборника дат је важећи Закон о спорту Републике Срби
је (Службени гласник РС, број 24/11), у складу са основном темом Семинара.
У садржају шестог Зборника CONSITIUT
 IO ATHLETICAE налазе се преда
вања која су изложена на Семинару, а која су на основу видео записа припре
мили за публиковање сарадници Завода за спорт и медицину спорта:
> мр Драган Атанасов, Министарство омладине и спорта
«Сарадња носилаца спорта у Републици Србији»,
припремила мр Александра Санадер, Завод за спорт и медицину
спорта Републике Србије
> Ненад Ђурђевић, Спортски савез Србије
«Закон о спорту»,
припремила Татјана Миленковић, Завод за спорт и медицину спорта
Републике Србије
> Драгиша Ковачевић, СОС канал
«Улога медија у спорту»,
припремила мр Александра Санадер, Завод за спорт и медицину
спорта Републике Србије
За Уреднички одбор
мр Александра Санадер
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Сарадња носилаца спорта
у Републици Србији1
Мр Драган Атанасов
Министарство омладине и спорта
 ључне речи: Закон о спорту, Подзаконски акти, Министарство омлади
К
не и спорта, Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, Спорт
ски савез Србије, Антидопинг агенција Републике Србије, Олимпијски
комитете Србије

Увод
« Ничега у животу се не треба бојати, само треба разумети.
Што више разумемо то се мање бојимо.»
(Марија Кири)
Када говоримо о носиоцима спорта у Републици Србији, потребно је ука
зати и на тренутне услове, тј. актуелну ситуацију, законске и подзаконске акте
у којима систем спорта функционише.
Током рада на Стратегији развоја спорта и током рада на Закону о спор
ту, имали смо пуно «округлих столова». Министарка и ја смо путовали широм
Србије, разговарали са људима, износили своје идеје, они су нам враћали сво
ја размишљања везано за те идеје. Заједнички именитељ свих тих састанака, а
касније и расправе у Скупштини, јесте страх. Страх од промена, страх од не
чег новог, страх од тога да ће се можда овај систем који постоји урушити, да
неки нови неће моћи да се успостави, и страх да ћемо сви заједно пропасти у
тој нашој намери да направимо неку промену. Наравно сви ми имамо право
да се бојимо, и да страхујемо, то је потпуно људски. Блиска историја нам је по
казала да можда и треба да се бојимо. Зато што смо можда сви ми заједно оче
кивали више, када говоримо о нашим личним животима. А наш задатак јесте
не да вас хипнотишемо, да вам кажемо да ви не треба да се не бојите, да ће све
бити у реду, него да вам једноставно аргументима покажемо да тај страх не
треба да постоји. Зато што имамо јасну визију како да успоставимо систем
спорта. Ми смо тај систем већ успоставили. Он је почео свој живот и тај живот
показују резултати који су ове године можда најбољи резултати које су српски
спортисти постигли. Наравно, то се ништа није десило јуче, то се није десило
Текст на основу видео записа припремила мр Александра Санадер, Завод за спорт и
медицину спорта Републике Србије
1
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ни пре годину дана, то се десило пре неколико година. О том систему ја управо
желим да проговорим више и надам се да ће вам онда он бити потпуно јасан.
Законом о спорту предвиђена је израда одређених подзаконских аката.
Неки су већ донети, неки су у фази усвајања, а неки су тек у фази припреме.
Тренутно је на снази 16 подзаконских аката, Стратегија и Aкциони план и 3
категоризације.
Велику важност за функционисање Система спорта имају донети подза
конски акти, Одлука о образовању Националног савета за борбу против наси
ља и Решење о оснивању Савета за спорт.
Донети правилници су посебно важни, јер се између осталог тичу и фи
нансирања спорта, а то су:
– Правилник о спортским гранама у Републици Србији,
– Правилник о спортским гранама од посебног значаја,
– Правилник о националним гранским спортским савезима преко ко
јих се остварују општи интереси.
Видећете и сами колико ови правилници имају везе једни са другима ка
да их будете читали. Наш план је да остваримо задатак који нам је Министар
дала: да до децембра завршимо правилнике, а до јануара, фебруара, завршимо
и коментар Закона о спорту, и да све то, као један велики документ, презенту
јемо вама, то јест одштампамо у форму једне књиге како би сте сви на једном
месту имали све правилнике и Закон који је преведен. Спортски савез Србије
је превео Законо о спорту на енглески језик, тако да можемо да комуницира
мо и са међународним организацијама којима редовно шаљемо и наше изве
штаје, и наше стратегије и акциони планове и, између осталог, добијамо њи
хово мишљење о томе као «фидбек».
Национални савет већ има свој живот и веома активну улогу. Он је фор
миран на иницијативу Министра, а сада се на челу тог Националног савета на
лази Премијер, тако да је и формализован. То јест, кроз Закон дефинисан и са
да формализован.
Министар је, такође, формирала Савет за спорт и пре него што је Закон
донет. Имали смо доста седница и сви ови правилници о којима се овде гово
ри пролазе кроз Савет за спорт. У Савету за спорт седе преседставници Олим
пијског комитета, председник Олимпијског комитета, господин Владе Дивац,
и господин Александар Шоштар, и представници других националних гран
ских савеза и угледни новинари. Ми сви дискутујемо о правилницима јер же
лимо да они прођу и кроз тај филтер. Тек након тога, кад и Савет за спорт да
«зелено светло», крећемо у процедуру усвајања на Влади.
Свакако, очекује се да ће функционисању система спорта допринети и
подзаконски акти који су у фази објављивања, а то су:
– Правилник о поступку и начину обављања стручног надзора
– Правилник за утврђивање здравствених способности спортиста за оба
вљање спортске активност и учествовање у спортским такмичењима
– Правилник о условима за обављање спортски активности и спорт
ских делатности
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Правилник о поступку и начину обављања стручног надзора
У последњих, можда три недеље, ми смо у Министарству добили око
петнаестак захтева што за инспекцијски надзор, што за стручни надзор. Људи
су сада прочитали да имају право то да раде, дакле да се жале на рад у клубу и
траже стручни надзор. И да се жале, између осталог, да нека њихова права у
оквиру клуба нису довољно задовољена, и траже инспекцијски надзор. Зато
су, такође, ови правилници важни. За територију Покрајне Војводине ће то ра
дити Завод за спорт, покрајински, а за територију другог дела Републике – За
вод за спорт и медицину спорта, наш републички.

Правилник за утврђивање здравствених способности
спортиста за обављање спортске активност и учествовање
у спортским такмичењима
До сада нисмо имали овакву врсту правилника. Током расправа, када смо
били у вашим местима где смо имали расправу о Закону о спорту и о Стратеги
ји, стално се говорило да се спортисти прегледају, у ствари, врло лоше прегле
дају или се не прегледају уопште, да се такмичарске књижице оверавају у кан
целаријама, да је сумњиво то како се уопште спроводе протоколи за лекарске
прегледе, ако се спроводе, и да то није унифицирано на нивоу целе територи
ји Републике Србије. Дакле, да је у Суботици можда бољи преглед, у Панчеву
још бољи, али можда у неком граду на југу Србије можда ни не постоји. Овај
Правилник треба да донесу два министра, Министар здравља и Министар заду
жен за послове спорта. И искрено, овај Правилник је требао да припреми Ми
нистарство здравља самостално. Међутим, пошто су се прво два министра дого
ворила да тај посао заједнички урадимо, ми смо имали мало више иницијативе,
окупили једну радну групу од лекара спортске медицине, Удружења за меди
цину спорта, Секције лекарске коморе Србије, Секције за спортску медицину и
лекара Завода за спорт и медицину спорта који је водио читав процес. Напра
вљен је један веома обиман, веома детаљан Правилник – како лекарски пре
глед, како тестирања треба да изгледају у будуће и како ће она бити дефиниса
на. Овај Правилник до сада није никада рађен, и знам поуздано да и у региону
сви чекају овај наш Правилник, како би га применили у својим државама, јер
га ни они немају. А поготову је веома осетљива тематика јер два министра тре
ба да га донесу, дакле Министарство здравља и Министарство спорта, а често
се та два министра не могу договорити око суштинских ствари. На сву срећу
ми имамо два министра која су се веома лако договорила, испоштовали смо и
ми са наше стране и они са своје стране све оно што су стандарди, што је било
потребно да се уреди да би један овакав правилник заживео. И овај Правилник
се налази у процедури Владе, дакле, имамо позитивно мишљење Министар
ства здравља и наше, наравно. Очекујемо сваког дана да буде и усвојен.
Правилник о условима за обављање спортских активности и спорт
ских делатности – два правилника која су у јавности можда изазвали за сада и
највећу пажњу. Ради се о правилницима који ће у ствари дефинисати шта то
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спортске организације треба да испуне, то јест, које услове да би обављале сво
ју активност и делатност. Зашто кажем да је у јавности највише пажње усмере
но ка овим правилницима, зато што они дефинишу и путовања, како се орга
низује путовање на такмичења, на кампове, припреме, и тако даље. Веома
осетљива тема, и ми смо ту јасно прецизирали и дефинисали како и на који
начин тај посао треба да се организује и обавља. Узели смо у обзир све специ
фичности спорта. 	
Могу само да вам кажем да након усвајања свих ових правилника и на
равно Закона, имаћемо пуно посла као спортске организације, да се усклади
мо, усагласимо и да применимо све то. Али оно што до сада нисмо имали, ни
смо имали инспекторе, нисмо имали људе који су то контролисали, нисмо
имали ни казнене одредбе. Сада су очи јавности упрете у вас, у људе који во
дите спорт, питаће вас «сутра» да ли сте све испоштовали из процедура, и ако
нисте зашто нисте. Да ли ћете за то бити кажњени то је сад питање Закона.
Пре навођења подзаконских аката који су у изради да се вратим један
корак уназад. Закон је јасно прописао право и обавезе наравно спортских ор
ганизација, али самим тим кад је Закон донет и ми смо унутар Министарства
морали да извршимо нашу реорганизацију. Дакле, ми смо одмах након усваја
ња Закона урадили одмах нову систематизацију унутар Министарства, зато
што до сада нисмо имали инспекторе, сада имамо два инспектора и отворен је
конкурс за трећег. Појачали смо наше правно одељење које се бави стипенди
јама, наградама и националним признањима, тако да смо и са те стране, кроз
ту реорганизацију, дошли до тога да смо боље организовани него што смо би
ли и мало смо појачани. Али, опет, морате бити свесни тога да је у Министар
ству радило деветоро људи у Сектору спорта. Сад нас има тринаест, дакле, ра
ди се о једном малом сектору. Ово истичем зато што сам путујући кроз Србију,
чуо пуно пута да су људи забринути за своје општинске савезе, како ће се они
снаћи у овом читавом систему, како ће се исплаћивати плате, и тако даље. Да
кле, морате ово да схватите и да се ви реорганизујете унутар свог система, да
будете способни да радите посао на најквалитетнији начин, али да будете и
рационални у погледу броја запослених.
Подзаконски акти који су у припреми су:
– Правилник о ближим условима и критеријумима за организовању
школског спорта – То је правилник који, такође, раде два министра,
то јест превасходно Министарство просвете, али и ми смо узели актив
ну улогу.
– Правилник о категоризацији спортова, спортиста, спортских струч
њака,
– Правилник о критеријума, начину и поступку за одобравање програ
ма за доделу средстава,
– Правилник о ближим условима за обављање стручног оспособљавања,
– Правилник о коришћењу јавних спортских објеката, и тако даље
Утврђивање критеријума је такође веома важно питање система спорта
па ћемо погледати како је то у Закону дефинисано, уколико то нисте прочитали,
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и како, између осталог, се данас и ради. Када смо имали дискусију око Закона,
поготову дискусију унутар Скупштине, то јест у Скупштини, често су се јавља
ли посланици са питањима да ли овај Закон, тада је био предлог Закона о спор
ту, можда не поштује аутономију спорта, и да ли је ствар превише централизо
вана и да ли Министар има пуно права да одлучује о новцу, а да не мора да
поштује критеријуме, и тако даље. Наравно, ми смо кроз аргументе све њих
убедили да то није тако. Како се већ данас раде категоризације, ко је надле
жан за шта, и на крају крајева, шта ће то Министар потписати када говоримо
о категоризацијама? Категоризацију ради заједничка комисија Спортског са
веза Србије, Олимпијског комитета и Завода за спорт и медицину спорта. Ми
нистар је формирала Комисију одмах након усвајања Закона, формиране су
радне групе и почео је рад на изради категоризација. По мени, можда ће ово
бити три, кад говорим без спортске инфраструктуре, најважнија правилника
јер ће они одредити и финансирање спорта. Тако да имамо:
– категоризацију спортова,
– категоризацију спортиста,
– категоризацију спортских стручњака и
– категоризацију спортских објеката.
Категоризацијом спортских објеката се до сада нико није бавио. Ми има
мо срећу да је формирањем Министарства омладине и спорта, Министар ин
систирала да ми направимо сектор који се зове Сектор за управљање пројек
тима, а у ствари то је Сектор за развој спортске инфраструктуре. Овај Сектор
је веома важан, у Стратегији развоја спорта други приоритет је стратегија раз
воја спортске инфраструктуре. Ми смо једноставно желели да препознамо све
спортске објекте у Србији, то јест прво да их пребројимо, уведемо у неки реги
стар и на крају да се бавимо њиховом категоризацијом како би могли да пра
вимо планове за инвестиције у спортску инфраструктуру. Даље, категоризаци
јом ће се бавити заједничка комисија Министарство омладине и спорта и
Завод за спорт и медицину спорта, пошто је рангирање спортских објеката по
сао Завода и тај сегмент ће бити дефинисан у том погледу, значи да се Завод
тиме бави. Што се тиче рангирања спорта, спортиста и спортских стручњака
које се ради једанпут годишње, тај посао ће радити Спортски савез Србије за
неолимпијске и Олимпијски комитет Србије за олимпијске и параолимпијске
спортове. Ту је било доста дилема и дискусија да ли је Закон требао да препо
знаје овако јасну поделу на олимпијске и неолимпијске спортове, чак су се чу
ли гласови да се тиме жели уништити неолимпијски спорт и тако даље, што
нема везе са реалношћу. Ми сматрамо, и овај систем већ показује своје добре
резултате. Само на овај начин ћемо знати ко шта ради и ко зашта одговара.
Дакле, неће бити колективне одговорности, већ ћемо кад се буде подвукла цр
та тачно знати ко се којим послом бави и ко је за шта одговоран. Јер ми нисмо
ни сликари, па се неком нека слика свиђа или не, ни композитори. Ми се ба
вимо спортом, једном екгазкнотом државном делатношћу, која има прво, дру
го и треће место, и једноставно је лако измерити успех или неуспех.
Што се тиче финансирања годишњих програма он је дефинисан у одно
су на Закон, наравно, Стратегију и Категоризацију, дакле, на ове правилнике
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које смо помињали. Национални грански савези зато предлажу свој годишњи
програм за кампове, за перспективне спортисте, за стипендије за перспектив
не спортисте, међународне спортске приредбе од значаја за Републику, награ
де и национална спортска признања и, наравно, за своје редовне активности.
Ове годишње програме они усмеравају ка Спортском савезу Србије који пред
лаже свој програм и програм неолимпијских спортских свеза, и Олимпијском
комитету Србије који предлаже свој годишњи програм и програм олимпиј
ских и параолимпијских спорова. Још ове године ћемо имати систем по коме
смо до сада функционисали, али од идуће године крећемо одмах почетком го
дине, у израду новог финансијског плана за 2013. годину, оцену програма,
припреме. И зато је јако важно било да се сви ови правилници усвоје и буду
усклађени почетком године, јер нас већ од фебруара месеца очекују први рас
писи за Планове и програме за 2013. годину. Можда вам се то чини преурање
но, али ми смо у Закону то ставили тако да буџетска година прати и вашу го
дину. Дакле, ми правимо такве планове на нивоу Министарства и потпуно је
неприродно да ми правимо планове и разрађујемо планове за наредну годи
на, а да нам ви ваше прве планове достављате у октобру месецу. Фактички, ми
радимо «на слепо». А да не би то тако било, сад пратимо једни друге, то јест,
ви пратите буџетску годину. Моћи ћемо боље да планирамо, јер планирања у
Министарству иду до чак седмог нивоа аналитике.
Када погледате Слику 1 видите једна ледени брег, једну санту. Неком
ће, можда прва асоцијација бити хладноћа. Али немојте да вам то буде прва
асоцијација. Прва асоцијација треба да вам буде да је можда ово изглед јед
ног система.

Слика 1
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Да би се дошло до једног врхунског резултата много људи који се не ви
де морају да ураде део свог посла. Ја имам ту срећу да вама о томе не треба да
причам ништа зато што сте ви ти људи који се обично не виде, а који раде
огроман посао. Људи који се не виде и цео систем који можда овако није у јав
ности препознатљив – а на коју резултира, дође до неког великог резултата.
За симболични приказ система спорта намерно није коришћен симбол пира
миде, нити је намера да се одређује ко је на врху, ко је поред, да ли је то кон
солидован или неконсолидован систем.
Значајан део спортског система у Србији чине Министарство омладине
и спорта. Не само кроз финансирање, у великој мери све више програма саве
за су финансирани од новца грађана Републике Србије, тј. од свих нас, кроз бу
џет и буџет Министарства омладине и спорта, него и са друге стране, кроз јед
ну стручну активност у унапређењу спортског система.
Други чинилац је Завод за спорт и медицину спорта. Завод за спорт и
медицину спорта је индиректан буџетски корисник у Министарству омлади
не и спорта. Као што сте и чули на почетку, члан колегијума је и директор За
вода за спорт и медицину спорта, Јасминко Поздерац. Завод за спорт је једна
веома важна карика у ланцу успостављања система спорта у Србији. Дакле, не
може да постоји добар систем спорта у Србији, уколико не постоји добар Завод
и уколико не постоји, наравно Покрајински завод. Ви се сећате сигурно на
шта је личио Завод пре четири године, да је то била једна руина у коју није
смело да се уђе, да су Завод напуштали људи који су тамо радили због лоших
услова, и да је он био једна институција потпуно изолована, изопштена из си
стема спорта, нико га није признавао, нико га није укључивао у свој рад. Да
нас је Завод сасвим нешто друго, данас Завод за спорт има Дом спортова који
је опремљен по врхунским стандардима, 5000 м2 уређеног простора за нацио
налне гранске савезе, пре свега, који тај Завод користе. То се односи на олим
пијске спортове, који користе бесплатно за своје припреме, припреме својих
спортиста, и то је сигурно једна од чинилаца који је дао свој допринос управ
но за све ове велике резултате о којима ће се говорити ових дана пошто се
«подвуче црта». Децембар је, додељују се многе награде и сви ће рећи да је ово
најуспешније година а ја сам сигуран да је ово најуспешнија година, резултат
ска година у историји Србије. Завод за спорт није стао са својим проширењем
капацитета тиме што је урађен Дом спортова и унутрашњост Завода то јест
унутрашњи капацитети што се тиче људских ресурса али и материјала. Мало
је познато да Завод поседује изокинетички динамометар. Дакле, Завод за
спорт поседује сада можда и најмодернију опрему за тестирање спортиста у
овом делу Европе. И зато вас молим да иако сте на нивоу општинских спорт
ских савеза, дођете у Завод, посетите га и можда видите да ли ту можда да на
правите неку конекцију између Завода и ваших општинских савеза када гово
римо о тестирању спортиста. Знам да неке општине имају и буџете за тако
нешто, па зашто не бисте искористили онда оно што постоји. Уређен је Трим,
и отворена Трим стаза. Сада се уређује стадион који је исто био доста руини
ран и ради се атлетска стаза. Много тога је новог уређеног у Заводу за спорт и
стварно вас позивам да одете и погледате како то изгледа.
САРАДЊА НОСИЛАЦА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

19

Следећи чинилац у систем спорта је Антидопинг агенција. Антидопинг
агенција која има пуно активности, која је својом активношћу себи изборила
једно до водећих места у Европи по активностима агенција. Србија има пред
ставника у Светској антидопинг агенцији, као што знате Министар омладине
и спорта. То је веома велико признање за нашу земљу, пре свега, наравно и за
њу лично, јер можемо да утичемо на политику Светске антидопинг агенције.
Мало је познато да је унутар Светске антидопинг агенције, Европа била доста
дискриминисана, да није имала добру позицију, а знате и сами да је Европа
најорганизованији континент. Направљен је један нови тим из Европе који је
имао задатак да се избори за бољу позицију спортиста и спорта унутар Свет
ске антидопинг агенције. И ето, на нашу срећу је Министар део тог тима. И
оно што хоћу да кажем да је Антидопинг агенција пуно урадила на едукацији
спортиста и тренера. И стварно вас позивам да што више комуницирате са
њима како наши спортисти не би имали проблема који некад долази само
због не знања, не због зле намере, да некад неко узме, да добије неку инјекци
ју. Ево, ја ћу вам рећи један пример. Ја сам случајно био на неким припрема
ма, и то не из спорта их кога ја долазим, и случајно сам чуо разговор између
доктора и једног спортисте да му је доктор, локални доктор, не доктор репре
зентације, него доктор из тог града, дао коктел пошто су га болела леђа, и до
био коктел који му је он припремио и онда сам га ја онако необавезно, нарав
но, питао какав сте му коктел дали, наравно, он ме одмах откачио зато што ме
питао ко сте ви да ме ви то питате, па сам онда морао и да се преставим, да ме
једноставно то интересовало. Дечак који је добио коктел је требао за три дана
да иде на првенство Европе, а коктел који је добио је имао нешто што није
требао да има, дакле није ништа страшно, али је имао нека недозвољена сред
ства која су можда могла да се нађу у траговима. Да је тај момак освојио меда
љу на Првенству Европе имао би огроман проблем – био би суспендован. Ова
ко, постоји Образац који попуни доктор, попуни спортиста, то се пошаље
нашој Антидопинг агенцији, то даље иде у Федерацију. Када тај спортиста до
ђе на преглед они виде да је он то користио за лечење и не буде кажњен. Зато
немојте да се бојите незнања, питајте, едукујте се и слободно се обраћајте на
шој Антидопинг агенцији. Они су чак за наше стипендисте направили «он
лајн» презентацију коју успешно спроводе.
Спортски савез Србије, кровна организација за неолимпијске спорто
ве, наш веома значајан партнер у послу. Дакле, видите и сами и из ове наше
комуникације, и формалне и неформалне, да се ми сваког дана виђамо и сва
ког дана радимо, што је јако добро, и да се између осталог, тај наш рад и ви
ди. То видите и ви, то види јавност, и у Закону су јасно дефинисани послови
који Спортски савез треба да обавља и који, наравно, успешно обавља. Та на
ша сарадња и прелази те оквире па ћемо заједно, на пример, следеће године
организовати Министарску конференцију свих министара Савета Европе, 15.
марата у Београду. Позваћемо и вас наравно да дођете и будете присутни на
тој министарској конференцији. Министар омладине и спорта госпођа Сне
жана Самарџић Марковић је, 28. септембра ове године, заједно са господи
ном Мишелом Платинијем пред Саветом министара Савета Европо тражила
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одобрење да се крене са израдом «визбилити» студије за намештање мечева
и нелегално клађење. Имали су једну презентацију где су требали да убеде
Министре да се уопште крене у тај посао и наравно министри су дали пози
тивно мишљење. И то је још једно признање нашој земљи што ће се идуће го
дине управо у Србији говорити о тој студији и проблему нелегалног клађења
и намештању мечева.
Следећи партнер у послу јесте Олимпијски комитет Србије. Комитет
који је такође реорганизован, који има Законом јасно дефинисане своје посло
ве и који је задужен за спровођење олимпијског програма.
Коначно, све ово значи систем, систем који ви сада можете да препозна
те и да га имате у једном пуном видљивом капацитету. Оно што ми мислимо
јесте да је континуитет јако важан, да са оваквим системом и оваквим начи
ном рада не сме да се престане. Јер уколико се буде овај ланац прекинуо пита
ње ја како ће се успоставити нови. И овај систем мора да буде стабилан. Он са
да јесте стабилан, јако стабилан и кад говоримо о финансирању и кад говоримо
о спровођењу програма. Када говорим о финансирању, пре свега, генерални
секретари републичких савеза знају да су сав новац за 2011. годину добили
још у јуну месецу, што се до сада није десило. Управо то и показује добро пла
нирање и стабилност читавог система. И то доводи на крају до овога, до овог
врха леденог или топлог брега (Слика 1), а то је резултат, врхунско спортско
достигнуће коме се сви радујемо и које овако на први поглед може да изгледа
врло лако. Али кад све овако сагледамо, онда се види колико је то компликова
но и колико то није лако.
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Закон о спорту2
др Ненад Ђурђевић
Спортски савез Србије

Кључне речи: Закон о спорту, спорт, правилник, Национални спортски
савез, статус спортиста, спортска правила, уговор, Грански спортски 
савези, перспективни спортиста, категоризације

Делатност од посебног значаја за Републику Србију
Спорт је делатност од посебног значаја за Републику Србију. Свако има
право да се бави спортом. Бављење спортом мора бити хумано, слободно и до
бровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним
окружењем, фер, толерантно етички прихватљиво, одговорно, независно од
злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим гра
ђанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких способ
ности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство. Забрање
на је свака дискриминација у спорту.

Слајд бр. 1

Поставља се питање на којим је то основним принципима Закон поста
вио спорт у Републици Србији, као делатност од посебног значаја за Републику.
Основна вредност да је гледање на спорт као делатност која треба да побољша
живот грађана и да повећа обухват бављења грађана спортом, при чему то ба
вљење треба да буде лишено сваке злоупотребе и дискриминације.
2 Текст на основу видео записа припремила Татјана Миленковић, Завод за спорт и ме
дицину спорта Републике Србије
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Правилник о гранама спорта
Шта је то спорт је прецизирано Правилником о гранама спорта, који је
донео министар омладине и спорта. Закон је проширио сам појам спорта,
којим су сад обухваћене, не само физичке активности, већ и различите умне
активности. У Закону је остало недоречено на које се то умне активност ми
сли. При изради Правилника о гранама спорта, отварала су се бројна пита
ња. Закон о спорту је прописао да мишљење да ли нека активност спада у
спортску активност и делатност, даје министар омладине и спорта, по при
бављеном стручном мишљењу Спортског савеза Србије. Министар омладине
и спорта је обавезан да по Закону донесе Правилник о спортским гранама у
Републици Србији.

Слајд бр. 2

Правилник о спортским гранама у Републици Србији је донет и обја
вљен у „Службеном гласнику РС“ број 72/11. Овим Правилником утврђују се
спортске гране (спортови и спортске области) у Републици Србији. Правилни
ком је прописано да у Републици Србији постоји 131 спортска грана. Те спорт
ске гране су подељене на олимпијске, неолимпијске и мулти спортске гране.

Слајд бр. 3
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Свако мора себе да сврста у неку од спортских грана, а то добија практич
не ефекте на више нивоа, не само у процесу пререгистрације јер мора да наве
де којој грани спорта припада. Поред тога, Министар је био овлашћен да утвр
ди, не само које су гране од посебног значаја, него и преко којих гранских савеза
су општи интереси спорта. Министар је препознао 101 спортску грану која је од
интереса, а 30 грана је остало изван ових система. То значи да тих 30 грана мо
гу потпуно легално да постоје и да обављају активности у складу са одговарају
ћим подзаконским актима. Једина разлика је у томе што њихови програми не
могу да буду финансирани из јавних средстава. На сваку од ове 101 гране спор
та утврђено је преко којих савеза се одређује општи интерес у Републици. Тиме
је ће програми којих организација унутар те гране бити финансирани.
Свака грана спорта мора да буде члан спортског савеза да би била фи
нансирана од стране Државе. Закон каже да је онај грански савез који окупља
већину организација, или има на други начин доминантни положај у спорт
ској грани, обавезан да приме у чланство све оне организације које су из те
гране спорта, а које испуњавају опште услове које се статутом утврђују за члан
ство било које друге организације. Грански савез не може да злоупотреби тај
доминантан положај и обавезан је да обухвати целокупну грану спорта. Стату
том Спортског савеза Србије је прописано за све чланице Савеза, и гранске и
територијалне, да су обавезне да у своје чланство приме све организације које
су надлежне, као и да стално раде на томе, укључујући и стварање одговарају
ћих статутарних одредби које то треба да омогуће.
Проблем може да настане ако не окупе већину клубова у свом саставу или
других организација. Ако се покаже код Агенције за привредне регистре да тај
савез нема регистровану већину клубова, доводи се питање у положај савез пре
ко кога се остварује општи интерес (провере се врше на сваких 6 месеци).
Министар има тачно прописане критеријуме кад даје тај доминантни
положај. Прва два критеријума:
– да обухвата све организације
– да окупи и учлани све организације и спортисте.
Закон о спорту је успоставио јасан систем спорта који се наслања на по
стојећа решења, али и уводи читав низ значајних новина. Закон је прописао у
складу са којим прописима организације у области спорта обављају своје ак
тивности и делатности. Организације треба да се усагласе са Законом о спорту
и свим подзаконским актима као и другим законима, Закон о спречавању на
сиља и недоличног понашања на спортским приредбама, Закон о јавним ски
јалиштима и др. Поред тога Закон даје посебну важност да се активности оба
вљају у складу са спортским правилима, правилима која доносе надлежни
национални спортски савези. Управо ту лежи одговорност националних саве
за, који треба да први донесу своја општа акта. Конвенција у области спорта
има три. Једна се односи на спречавање насиља, а две се односе на допинг.
Треба поштовати принципе и међународна документа организација чи
ја је чланица Република Србија, а то је Савет Европе и Уједињене Нације. Савет
Европе је донеo читав низ аката којима је регулисао ову област. Подзаконски
акти регулишу утврђивање статуса самосталних и професионалних спортиста.
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Сваки град и општина у Републици Србији треба да има свеобухватни
акт којима је регулисао програме у области спорта. Без тог акта програми не
ће моћи ни да се одобравају и реализују. Тај општи акт треба да разради бу
џетско финансирање за које је Савез надлежан.

Слајд бр. 4

Закон је прописао да у случају да је несагласан општи акт спортске орга
низације или статут клуба са правилима гранског савеза, онда се непосредно
примењују одредбе спортских правила самог Закона. Сам Закон каже да се
спортска правила непосредно примењују. Спортски Савез је обавезан да таква
правила донесе. Без тога систем спорта не може да функционише. Савез доби
ја највећу одговорност, он мора и да уреди и да води систем.

Слајд бр. 5

Оно што је битно у самом Закону је да све оно што важи за клубове као
удружења важи и за савезе територијалне и гранске. Закон прави разлику из
међу националних спортских савеза, гранских и надлежног спортског савеза.
Национални спортски савез је појам који обухвата и гранске савезе и територи
јалне савезе, док је грански савез управо савез за једну грану спорта (може да
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обухвата целу грану спорта према Правилнику о гранама спорта). Савез који се
ограничи само на једну дисциплину не може да има статус гранског савеза.

Слајд бр. 6

Надлежни национални грански савез је појам који проистиче из чиње
нице да је у Закону речено да у једној грани спорта може да буде више гран
ских савеза спорта. На једној територији могу да буду регистрована два савеза
за један спорт. На једној територији може да постоји и општински спортски
савез и општинска установа, само што су њихове надлежности и функције
потпуно различите. Национални грански спортски савези и покрајински
грански спортски савези уписују се у Регистар.

Слајд бр. 7

Спортски савез Србије
Спортски савез Србије је овим Законом добио право и обавезу да прикупља
од својих чланова, како националних гранских савеза тако и територијалних
спортских савеза, предлоге и програме и да их онда прелаже Министарству,
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како годишњих тако и основних програма. Могућност да се општински саве
зи јављају за средства из буџета до сада је било ограничено. Када се добију
средства по једном основу не могу да се истовремено добију и од других
носиоца јавне власти, осим ако је утврђено суфинансирање по одређеном
проценту.

Слајд бр. 8

Спортски савез Србије јесте територијални спортски савез за Републику
Србију у који се удружују национални грански спортски савези, национална
спортска удружења, као и покрајински, градски и општински територијални
спортски савези.

Слајд бр. 9

Спортски савез Србије обавља послове којима се обезбеђују услови за
праћење, развој и унапређење масовног спорта, школског спорта и врхунског
спорта у неолимпијским спортовима, као и друге послове у складу са овим за
коном и Стратегијом развоја спорта у Републици Србији
ЗАКОН О СПОРТУ
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На оснивање, упис у Регистар и обављање спортских активности и спорт
ских делатности, стицање средстава и остваривање прихода, као и на друга
питања у вези са радом територијалног спортског савеза сходно се примењују
одредбе овог закона које се односе на спортска удружења, ако овим законом
није друкчије одређено.

Грански спортски савези
Питања везана за гранске спортске савезе – њихова одговорност за упра
вљање системом спорта највећа је уз Министарство. Закон је јасно рекао ко се
удружује у гранске савезе и грански савези се спомињу кроз читав низ одред
би Закона о спорту. Сам број ових чланова Закона указује да је Закон ту надле
жност и обавезе гранских савеза уредио кроз читав Закон и нема области За
кона у коме улога гранског савеза није важна.

Слајд бр. 10

Клубови треба да усагласе рад са Законом укључујући и правила. Саве
зи којима је признат статус савеза преко којих се остварује спортски инте
рес дужни су да приме у чланство све који испуњавају одредбе одређене
статутом Савеза за пријем у чланство. Национални грански савези од 12.
априла 2011. године имају функцију репрезентативног удружења послода
ваца. То значи да могу за све запослене унутар клубова да закључе посебни
колективни уговор у погледу плаћања зарада лица која раде. Треба само на
ћи партнера, односно синдикат који би окупио већину у тој грани спорта за
који је основан.
Вођење такмичења, у потпуном смислу регулациона и сва операциона
питања су у надлежности националног спортског гранског савеза. Једино
ако сам Савез хоће он може да повери одређена такмичења укључујући по
сле и издавање лиценци, удружењу или организацији коју су основале спорт
ске организације.
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Регулисањe статуса спортиста
Закон је у погледу регулисања статуса спортиста установио другачија ре
шења него што су постојали до сад. Закон каже да се спортско такмичење у ко
јима већина учесника има статус професионалних спортиста је професионал
но спортско такмичење. У професионалном спортском такмичењу мора да
постоји систем лиценцирања. Постоји читав низ услова који Закон прописује
да би се неко уопште такмичио у професионалном такмичењу.

Слајд бр. 11

Који спортиста има статус професионалног Закон не каже, али се кроз
Правилник о статусу играча, односно спортисте регулише ко ће имати статус
професионалца или аматера. Треба водити рачуна о томе како је Закон раздво
јио спортисте професионалце од аматера и на који начин се стиче статус јед
ног или другог, јер то све има своје практичне последице. Постоје спортисти
без уговора – аматери, и спортисти под уговором. Постоје само две категорије
спортиста под уговором, то су спортисти аматери који имају уговор о бављењу
спортом – што значи да им спорт није једино и основно занимање, и спорти
сти који имају уговор о стипендирању малолетног спортисте за спортско уса
вршавање. Није могуће са пунолетним лицем закључити уговоре о стипенди
рању за спортско усавршавање зато што Закон то није предвидео.
Постоји и уговор који се закључује са професионалцем. Уговор о бавље
њу спортом се закључује са пунолетним лицем. Са професионалцем се закљу
чује уговор о раду и мора да му се дају права из радног односа. За њих важи
онда и Колективни уговор и целокупан други положај који је предвиђен Зако
ном о раду уз неке изузетке који сам утврђује Закон о спорту.
Посебно је важна уредба Закона која се односи на закључивање уговора
са малолетницима. Ови уговори могу да се закључе уз писмену сагласност
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родитеља, односно старатеља на основу претходно утврђене здравствене спо
собности спортисте од стране здравствене установе. Уговор са спортистом ко
ји нема потпуну пословну способност може да се пуноважно закључи само уз
писмену сагласност родитеља, односно старатеља, а на основу претходно утвр
ђене здравствене способности спортисте који нема потпуну пословну способ
ност од стране надлежне здравствене установе или завода надлежног за спорт
и медицину спорта.

Слајд бр. 12

Закон овде уводи два услова да би се са малолетником закључио уговор.
Прво да буде здравствено прегледан и друго мора да постоји писмена сагла
сност родитеља.

Слајд бр. 13

Уговор се обавезно региструје код националног гранског спортског саве
за, у противном не важи. Национални савези су обавезни са успоставе систем
регистрације са спортистом. Уговор који је ништаван не производи никакво
правно дејство као да никада није ни био закључен – не важи. Уговор мора да
потпише спортиста и лице овлашћено за заступање спортске организације, за
малолетна лица родитељ или старатељ. У Закону је речено да у уговору о ба
вљењу спортом се утврђује новчана накнада за бављење спортским активно
стима. Ако нема накнаде уговор може да се оспори јер то није прави уговор.
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Слајд бр. 14

Перспективни спортиста
Закон је установио нову категорију која се зове перспективни спортиста.
Закон каже да професионални спортиста има право на усавршавање. Перспек
тивни спортиста има право на стипендију за спортско усавршавање, у складу
са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза.
Национални спортски савези утврђују посебне програме бриге о пер
спективним спортистима.
Статус перспективног спортисте има само лице које се категорише у од
ређеној грани спорта по Националној категоризацији спортиста. Спортиста
који не буде испунио критеријуме неће бити категорисан, а ако није катего
рисан не може да ужива привилегије и права из Закона. Ови перспективни
спортисти нису у надлежности Републике. Правилник о стипендирању односи
се само на врхунске спортисте. Перспективни спортисти су у надлежности ло
калне самоуправе, и клубови ће морати да им дају стипендију ако то буде про
писано правилима националног гранског савеза.

Дискриминaције у спорту
Чланом Закона који регулише зaбрaну дискриминaције у спорту, oдредбе о забрани дискриминације из члана 10. овог Закона сходно се примењују и
на спортске стручњаке и стручњаке у спорту, али је за спортисте посебно зна
чајно. Општа забрана дискриминације – посебно је значајан члан који искљу
чује дискриминацију спортиста и оних који желе то да постану. Овај члан је
посебно значајан за националне гранске савезе, посебно оне који имају си
стем регистрације спортиста за клуб.
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Слајд бр. 15

Закон је јасан и у односу на оне који немају закључен уговор у односу на
клуб. Неки клубови неће да региструју играча, онемогућавају га да игра, док не
буде плаћена накнада за играча. Ово се обично дешава код трансфера играча.
То је незаконито. Не могу права која су загарантована Уставом да буду препрека
за прелазак играча у други клуб. Питање накнаде треба да се регулише и код
споразумног раскида уговора.

Слајд бр. 16

Најкасније до децембра 2012. године Влада ће донети петогодишњу
Стратегију. После тога, у року од 6 месеци, до средине 2013. све јединице
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локалне самоуправе треба да донесу програм развоја спорта за своју територи
ју. Општински спортски савези треба да се припреме за тај процес.
Основни критеријум је категоризација у спорту. Категоризације које се
доносе, осим категоризације за спортске објекте за које је рок 12. април 2013.
треба да се донесу до 12. априла 2012. Промена је што више спортски савез не
доноси те категоризације, он има само представника у комисији која припре
ма. Ова три акта доноси министар омладине и спорта. Категоризација је један
од одлучујућих елемената за финансирање програма. Када буде донета катего
ризација локалне заједнице тада могу да донесу локалне категоризације али
увек се држећи националне категоризације.

Категоризације
Националне категоризације спортова, спортиста, спортских стручњака и
спортских објеката прописује Министар на предлог стручне комисије коју образује.

Слајд бр. 17

Национална категоризација спортова, спортиста, спортских стручњака
утврђује се за период од две године, а национална категоризација национал
них објеката за период од пет година.
Спортски савез Србије једанпут годишње врши регистрацију на неолим
пијске спортове, а Олимпијски комитет Србије за олимпијске.
Аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе могу утврдити ка
тегоризације категоризација спортова, спортиста, спортских стручњака и
спортских објеката за своју територију обавезно полазећи од утврђених наци
оналних категоризација (члан 141).

Матичне евиденције
Матичне евиденције води Републички завод за спорт, као национални
спортски информационо-документациони систем применом електронских
средстава за обраду и складиштење података.
ЗАКОН О СПОРТУ
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Организација и појединци у области спорта дужни су да поднесу прија
ву за упис у матичне евиденције најкасније до краја фебруара текуће године
за претходни период.
Свака промена података која се води у матичној евиденцији мора се по
јавити у року од 30 дана од настанка промена.
Организације у области спорта воде основне евиденције о подацима ко
ји се уписују у матичне евиденције.
Било би добро да оне Евиденцијалне пријаве које сви морају да доставе
до 12. априла 2012, пошто оне садрже све оне податке који се воде у матичним
евиденцијама, доставе Републичком заводу за спорт и да служе за први упис у
матичне евиденције. Рад на Подношењу пријаве је много захтевнији него што
је превођење у Регистар. Евиденциона пријава се подноси на одређеном обра
сцу. Све спортске организације, спортски савези, спортска друштва и спорт
ски центри (субјекти евидентирања) уписани у одговарајући регистар на те
риторији Републике Србије на дан 12. април 2012. године подноси пријаву за
евидентирање података (евиденциона пријава) Министарству ради устано
вљавања матичних евиденција и регистрација у складу са Законом о спорту.
Прво треба извршити упис код Агенција за привредне регистре да би се
поднела евиденциона пријава. Обавеза евиденционе пријаве се односи на све
организације спорта, не само оне које су биле уписане под Министарство
омладине и спорта, већ на све могуће регистре у држави. Ако се не упишу у
регистар до одређеног рока, по сили Закона организације престају да постоје.
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Улога медија у спорту3
Драгиша Ковачевић
СОС канал
Кључне речи: Спорт, медији, Спортски савез Србије

Данас на овом месту (Семинар за спортске секретаре...) могу да видим
људе који практично чине срж српског спорта, јер, да нема вас не би било
спорта у Србији. Кад сам почињао да радим, а цео живот сам провео испред
микрофона, учили су нас да све што хоћемо да кажемо важно – кажемо за три
минута.
Дакле, пре 16 година када сам формирао СОС канал моја идеја је била да
поред тога што ћемо информисати српску јавност, пре свега и искључиво о
српском спорту, све оно што се дешава на теренима широм Србије од школ
ских игралишта до утакмица репрезентација и врхунских клубова, узмемо и
обавезу да едукујемо и покрећемо разне акције и манифестације. Након 16 го
дина мислим да смо у томе делимично успели. Имамо неколико веома значај
них акција са којима се поносимо. У оквиру кампање «Дрога је смрт, бавите се
спортом» која траје већ исто толико дуго као СОС канал, ту су и две велике ак
ције «Тројком против дроге» и «Лига будућих шампиона». Ви сте приметили,
ако гледате СОС канал да су нама потпуно важне, исту важност имају, вести
када игра репрезентација, или Партизан и Црвена звезда, као и утакмице
школске лиге. Нажалост, нисмо увек имали подршку од Државе у том свом по
слу. Последњих неколико година људи су схватили која је наша мисија – да,
пре свега, желимо да будемо присутни тамо где почиње спортска каријера.
Мислим да смо на неки начин у томе успели, добили смо неку подршку.
Ове године смо направили споразум са Спортским савезом Србије. При
метили сте да сваке недеље покушавамо да информишемо о ономе што Спорт
ски савез ради. Мислим да је још увек минимизирана улога Спортског савеза,
јер сматрам да је Спортски савез «капо», да у Спортском савезу треба да седе
најпаметнији, најученији, најбистрији људи који имају најбољу спортску кул
туру и да они треба, у ствари, да буду ти који доносе планове и праве базу за
3 Текст на основу видео записа припремила мр Александра Санадер, Завод за спорт
и медицину спорта Републике Србије
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развој српског спорта. Министарство треба да обезбеди паре и да на неки на
чин те програме подржи или не подржи, а Олимпијски комитет, као што зна
те, да се бави олимпијским спортовима. Али, то је моје мишљење, то не мора
тако да буде. Оно што је, такође, значајно у овој медијској сфери – многи ми
сле да то што ви радите и што ради СОС канал није комерцијално. Мислим,
такође, да то није тачно. Велики спонзори искључиво желе да улажу паре у
оне програме, пројекте који су комерцијални. Тако ће, рецимо, нека јавна
предузећа своје паре радије уложити у пренос неких утакмица иностраних ли
га него што ће дати паре за крос, за такмичење у ритмичкој гимнастици или
у неком другом спорту, јер сматрају да то није комерцијално. Ја мислим да је
сте веома комерцијално. Само један податак ћу вам дати кад је фудбал у пита
њу. Рецимо, сваке суботе и недеље у Србији се игра око 3000 фудбалских утак
мица које уживо одигра око 120000 фудбалера, а такође, уживо сваког викенда
око милион људи то гледа. Због тога мислим да је јако значајна улога медија у
спорту. Да би неки спонзор уложио одређене паре у оно што ви радите битно
је да се појави неки медиј да може то да забележи, да се то види у јавности.
СОС канал апсолутно наставља своју мисију, сматрам да смо учинили до
бру ствар. Ми у петнаестак градова Србије имамо своја дописништва. Претпо
стављам да су сваком граду где ви живите постоји локална телевизија и сваки
прилог који они направе, а који нам ви пошаљете, ми ћемо емитовати на на
шем програму. Ми недељно дајемо педесетак сати за те такозване «мале спор
тове». Видели сте да утакмице Лиге будућих шампиона дајемо целе, то су ма
ли јунаци у својим средина, они су звезде у свом окружењу. Многи асови који
данас чине понос и дику Србије су управо започињали своје каријере у тим
срединама и прве интервјуе су давали СОС каналу. Слободно могу да кажем,
нећете ми замерити, да је СОС канал у овом тренутку јавни сервис српског
спорта. Дакле, имате телефоне СОС канала и на нашем сајту, и можете их ви
дети на телевизији, имате контакте са Спортским савезом Србије. Увек, у сва
ко доба дана и ноћи, стојимо вам на располагању за све ваше акције, за све ва
ше кампање. Ми смо, рецимо, први у Србији, много пре него што је ступио
Закон против пушења, забранили пушење. Никада нико на телевизији СОС
канала није могао да се види са цигаретом. Министарство здравља у својим
кампањама, кад су рекламирали своју велику акцију против пушења, никад је
дан динар нису дали СОС каналу.
Вама хвала што сте дошли (Семинар за спортске секретаре...) и имате
отворену могућност сарадње са СОС каналом. Уколико имате било какву до
бру идеју помоћи ћемо сваку вашу кампању.
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ПРИЛОГ

Закон о спорту
„Сл. гласник РС”, бр. 24/2011.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим законом уређују се права и обавезе спортиста и осталих физич
ких лица у систему спорта, питања везана за правни положај, организацију и
регистрацију правних лица у систему спорта (у даљем тексту: организације у
области спорта), општи интерес и потребе и интереси грађана у области
спорта, финансирање, категоризације у области спорта, стратегија развоја
спорта у Републици Србији, школски спорт, спортски објекти, организовање
спортских приредаба, национална признања и награде за посебан допринос
развоју и афирмацији спорта, вођење евиденција, надзор над радом органи
зација у области спорта и питања у вези са евидентирањем и приватизацијом
у области спорта.
Члан 2
Спорт је делатност од посебног значаја за Републику Србију.
Члан 3
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1. спортске активности јесу сви облици физичке и умне активности који,
кроз неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изража
вање или побољшање физичке спремности и духовног благостања,
стварање друштвених односа или постизање резултата на такмичењи
ма свих нивоа;
2. спортске делатности јесу делатности којима се обезбеђују услови за
обављање спортских активности, односно омогућава њихово обавља
ње, а нарочито: организовање учешћа и вођење спортских такмичења,
укључујући и међународна такмичења, обучавање за бављење спорт
ским активностима и планирање и вођење спортских активности;
ПРИЛОГ – ЗАКОН О СПОРТУ
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с портско суђење; организовање спортских припрема и спортских
приредаба; обезбеђење и управљање спортском опремом и објекти
ма; стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и информиса
ње у области спорта; научноистраживачки и истраживачко-развојни
рад у спорту; пропаганда и маркетинг у спорту; саветодавне и струч
не услуге у спорту; спортско посредовање;
3. спорт за све (рекреативни спорт) јесте област спорта која обухвата ба
вљење спортским активностима ради одмора и рекреације, унапре
ђивања здравља или унапређивања сопствених резултата, у свим сег
ментима популације;
4. врхунски спорт јесте област спорта која обухвата спортске активно
сти које за резултат имају изузетне (врхунске) резултате и спортске
квалитете;
5. спортска организација јесте организација која се оснива ради обавља
ња спортских активности и спортских делатности, у складу са овим
законом;
6. спортиста јесте лице које се бави спортским активностима;
7. спортиста аматер јесте спортиста коме зарада није циљ бављења
спортским активностима и тим активностима се не бави у виду за
нимања;
8. професионални спортиста јесте спортиста који се бави спортском ак
тивношћу као јединим или основним занимањем;
9. спортиста такмичар јесте спортиста аматер и професионални спор
тиста који учествује на спортском такмичењу, као члан спортске ор
ганизације или самостално, у складу са спортским правилима;
10. врхунски спортиста јесте спортиста који је на основу остварених вр
хунских спортских резултата на спортским такмичењима рангиран,
у складу са Националном категоризацијом спортиста, у категорију
врхунских спортиста;
11. перспективни (талентовани) спортиста јесте малолетни спортиста
који је на основу остварених спортских резултата рангиран, у складу
са Националном категоризацијом спортиста, у категорију перспек
тивних спортиста;
12. категорисани спортиста јесте спортиста који је на основу остварених
спортских резултата рангиран у складу са Националном категориза
цијом спортиста;
13. национални спортски савез јесте спортски савез (грански или тери
торијални) чији су циљеви, задаци и деловање у области спорта усме
рени на територију Републике Србије и који је отворен за учлањење
лица са територије Републике Србије;
14. надлежни национални грански спортски савез јесте онај национални
спортски савез у који су непосредно или посредно учлањена лица об
ухваћена спортским правилима тог савеза;
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15. спортска приредба јесте одређени, плански припремљен и спрове
ден, временски ограничен спортски догађај, за који постоји јавни ин
терес и на којем учествује више спортиста;
16. спортско такмичење јесте спортска приредба која се одвија према
унапред утврђеним и познатим спортским правилима, која могу би
ти опште важећа за конкретну грану спорта или само за конкретну
спортску приредбу и чији је циљ, којем сваки учесник тежи, или по
беда противника или постизање извесног унапред одређеног спорт
ског резултата;
17. национално спортско такмичење јесте спортско такмичење које се
организује за територију Републике Србије;
18. професионално спортско такмичење јесте спортско такмичење у ко
јем се, у складу са овим законом и спортским правилима надлежног
националног гранског спортског савеза, такмиче искључиво профе
сионални спортисти, осим ако је правилима надлежног међународ
ног спортског савеза друкчије одређено;
19. организатор спортске приредбе јесте лице које на сопствену одговор
ност одлучује о организовању и спровођењу одређене спортске при
редбе, њоме управља и води је или на неки други начин својим по
ступцима ствара битне претпоставке за њено одржавање;
20. спортска правила јесу правила утврђена општим актима надлежних
националних спортских савеза, којима се уређује обављање спорт
ских активности и делатности и остваривање утврђених спортских
циљева;
21. спортски инспектор јесте лице које је овлашћено да врши инспекциј
ски надзор, односно да испитује спровођење овог закона и прописа
донетих на основу овог закона непосредним увидом у пословање и
поступање физичких лица и организација у области спорта, испуње
ност услова за обављање спортских активности и делатности и испу
њеност услова за вршење послова стручног оспособљавања за спорт
ска занимања, односно звања;
22. стручни спортски надзорник спорта јесте лице које обавља надзор
над стручним радом у области спорта, прати и предлаже мере које
предузима организација у области спорта, односно спортски струч
њак ради отклањања недостатака, и о уоченим недостацима у приме
ни мера обавештава министра надлежног за спорт (у даљем тексту:
министар).
Термини којима су у овом закону означени положаји, професије, одно
сно занимања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природ
ни мушки и женски род лица на која се односе.
Мишљење да ли нека активност, односно делатност спада у спортску ак
тивност односно делатност, у случају потребе, даје министарство надлежно за
спорт (у даљем тексту: Министарство), а на основу претходно прибављеног
стручног мишљења Спортског савеза Србије.
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Члан 4
Свако има право да се бави спортом.
Бављење спортом мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво и
безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер,
толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и ци
љева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једна
ким условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евен
туалне инвалидности, пол и друго лично својство.
Члан 5
Организације у области спорта остварују своје циљеве и обављају спорт
ске активности и делатности у складу са законом, спортским правилима, по
тврђеним конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у доку
ментима међународних организација чија је чланица Република Србија.
Спортска правила непосредно се примењују на сва лица која су, непо
средно или посредно, обухваћена надлежностима националног спортског
савеза.
Национални грански спортски савези усаглашавају своја спортска пра
вила са спортским правилима надлежног међународног спортског савеза.
Члан 6
Права и обавезе утврђене овим законом примењују се на све организа
ције у области спорта које имају своје седиште на територији Републике Срби
је и на свако обављање спортских активности и делатности на територији Ре
публике Србије.

II. СИСТЕМ СПОРТА И УЧЕСНИЦИ У СИСТЕМУ СПОРТА
Члан 7.
Систем спорта чине физичка и правна лица која се баве спортском ак
тивношћу, односно делатношћу, као учесници у систему спорта, у складу са
овим законом.
1. ФИЗИЧКА ЛИЦА У СИСТЕМУ СПОРТА
Права и обавезе спортиста
Члан 8.
Спортиста може да се бави спортским активностима самостално или у
оквиру организација у области спорта.
Спортиста може да се бави спортским активностима аматерски или
професионално.
Члан 9.
Права, обавезе и одговорности спортиста аматера уређују се законом,
спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза и
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општим актима спортске организације, а права, обавезе и одговорности спор
тиста такмичара аматера којима се обезбеђује новчана накнада за бављење
спортом – и уговором између спортисте и спортске организације (уговор
о стипендирању малолетног спортисте за спортско усавршавање или уговор
о бављењу спортом).
Права, обавезе и одговорности професионалних спортиста уређују се за
коном, спортским правилима надлежног националног гранског спортског са
веза, колективним уговором, правилником о раду (кад није закључен колек
тивни уговор код послодавца) и уговором о раду између спортисте и спортске
организације.Посебан колективни уговор закључују репрезентативни синди
кат и одговарајуће репрезентативно удружење у спорту, у складу са законом.
Спортска организација и спортиста дужни су да се придржавају права и
обавеза утврђених актима из ст. 1. и 2. овог члана.
Уговор са спортистом који нема потпуну пословну способност може да
се пуноважно закључи само уз писмену сагласност родитеља, односно старате
ља, а на основу претходно утврђене здравствене способности спортисте који
нема потпуну пословну способност од стране надлежне здравствене установе
или завода надлежног за спорт и медицину спорта.
Спортска организација дужна је да пре закључења уговора спортисту
обавести о правима, обавезама и одговорностима из ст. 1. и 2. овог члана.
Бављење спортским активностима у складу са уговором о бављењу спортом
из става 1. овог члана сматра се радом ван радног односа, у складу са законом.
Члан 10.
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација спортиста у
обављању спортских активности, с обзиром на неко лично својство, пол, ста
тус, опредељење или уверење, укључујући и дискриминацију професионал
них спортиста и спортиста који желе то да постану у погледу запошљавања,
зараде или услова рада, осим када се прављење разлике, односно стављање
спортисте у неповољнији положај у односу на друге спортисте у истој или
сличној ситуац
 ији темељи на самој природи или стварним и одлучујућим
условима обављања одређене спортске активности, а циљеви који се тиме же
ле постићи јесу оправдани.
Одредбе уговора између спортисте и организације у области спорта ко
јима се утврђује дискриминација спортисте – ништаве су, а одредбе спортских
правила и општих аката организација у области спорта којима се утврђује дис
криминација спортисте – не примењују се.
Спортисти који нема пуноважно закључен уговор са одређеном спорт
ском организацијом не може бити спортским правилима ускраћено право за
кључења уговора о раду са другом спортском организацијом, односно прела
зак у другу спортску организацију и наступање за њу на спортским
такмичењима у својству спортисте, уз плаћање накнаде спортској организаци
ји из које одлази од стране спортске организације у коју прелази.
У случају споразумног раскида уговора између спортисте и спортске
организације, спор између спортске организације из које одлази и спортске
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организације у коју прелази о износу и плаћању уговорене накнаде за тран
сфер не сме утицати на спортске активности спортисте и право наступа за
спортску организацију у коју је прешао.
Спортиста има право на накнаду штете коју претрпи актима дискрими
нације организације у области спорта из ст. 1–4. овог члана.
Члан 11.
Уговор између спортисте и спортске организације закључује се у писме
ној форми и региструје код надлежног националног гранског спортског саве
за, а у противном је ништав.
Уговор између спортисте и спортске организације потписују спортиста
и лице овлашћено за заступање спортске организације, а у случају да је спор
тиста лице без потпуне пословне способности, уговор се потписује у складу са
чланом 9. став 5. овог закона.
У случају утврђивања ништавости, поништења, споразумног раскида
уговора или раскида уговора између спортске организације и спортисте због
неиспуњења уговорних обавеза, спортска организација дужна је да о томе без
одлагања обавести надлежни национални грански спортски савез.
Раскид уговора између спортисте и спортске организације због неиспу
њења уговорних обавеза врши се одлуком надлежног суда или ад хоц арбитра
же или сталног арбитражног суда при надлежном гранском спортском савезу
(у даљем тексту: спортска арбитража), у складу са законом.
Члан 12.
Професион
 ални спортиста заснива радни однос са спортском организа
цијом закључењем уговора о раду, на одређено време, најдуже до пет година.
По истеку овог периода, професионални спортиста може поново да закључи
уговор са истом или другом спортском организацијом.
Прекиди рада краћи од 30 дана не утичу на трајање радног односа.
Спортиста и спортска организација, приликом закључења уговора из
става 1. овог члана, могу посебно уговорити давање једнократних накнада
спортисти које немају карактер зараде (накнада на име закључења уговора,
накнада за коришћење лика спортисте).
Накнаде из става 3. овог члана могу бити утврђене и општим актима
спортске организације.
Радно време професионалног спортисте прилагођава се режиму припре
ма, односно такмичења.
Професион
 ални спортиста може бити привремено упућен у другу спорт
ску организацију, на основу писменог споразума спортске организације у коју
се упућује и спортске организације са којом је у радном односу, уз сагласност
професионалног спортисте.
Члан 13.
Врхунски спортиста може да се професионално бави спортским активно
стима и делатностима у индивидуалним спортовима и као самостални профе
сионални спортиста, односно предузетник.
42

CONSTITUTIO ATHLETICAE – ВОДИЧ КРОЗ СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ

За обављање делатности из става 1. овог члана нису потребни посебан
простор, опрема и кадрови.
Агенција надлежна за регистрацију привредних субјеката доставља изве
штај о извршеним уписима самосталних професионалних спортиста Мини
старству шестомесечно, и то: за период јануар-јун до 15. јула, а за период јулдецембар до 15. јануара.
Члан 14.
Спортисти аматери који нису обавезно осигурани у смислу закона којим
се уређује пензијско и инвалидско осигурање могу се укључити у обавезно
осигурање под условима, у обиму и на начин предвиђен тим законом.
Средства за пензијско и инвалидско осигурање спортисте из става 1.
овог члана могу обезбедити и спортске организације и друга правна лица, де
лимично или у целини.
Члан 15.
Спортиста аматер може се укључити у обавезно здравствено осигурање,
у складу са законом којим се уређује обавезно здравствено осигурање.
Обавезе по основу осигурања из става 1. овог члана могу преузети спорт
ске организације или друга правна лица.
Основица и стопа доприноса за здравствено осигурање лица из става 1.
овог члана, утврђује се у складу са законом.
Члан 16.
Спортиста аматер који се бави спортским активностима као члан спорт
ског удружења, без уговора, има права утврђена спортским правилима и оп
штим актом спортске организације.
Уговором о бављењу спортом спортиста такмичар аматер и спортска ор
ганизација утврђују, у складу са спортским правилима, нарочито: новчану на
кнаду за бављење спортским активностима, новчане и друге награде за по
стигнуте спортске резултате и накнаде трошкова смештаја и исхране за време
спортских припрема и спортског такмичења.
Уговором о стипендирању малолетног спортисте за спортско усавршава
ње утврђује се, у складу са спортским правилима, нарочито: новчана стипен
дија и накнада трошкова смештаја и исхране за време спортских припрема и
спортског такмичења.
Уговором из ст. 2. и 3. овог члана може бити утврђена и накнада за за
кључење уговора.
Општим актима спортске организације може бити утврђена посебна на
кнада на име новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама.
Перспективни спортиста има право на стипендију за спортско усаврша
вање, у складу са спортским правилима надлежног националног гранског
спортског савеза.
Национални спортски савези утврђују посебне програме бриге о пер
спективним спортистима.
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Члан 17.
У спортском такмичењу може учествовати спортиста коме је у периоду
од шест месеци пре одржавања спортског такмичења утврђена општа здрав
ствена способност за обављање спортских активности, односно делатности.
Посебна здравствена способност утврђује се, поред опште здравствене
способности, за одређене спортске гране у периоду од шест месеци пре одр
жавања спортског такмичења, а за одређене спортске гране и у краћем перио
ду, у складу са правилником који споразумно доносе министар надлежан за
послове здравља и министар.
Начин, врсте, обим и рокови у којима се спроводе здравствени прегледи
за све такмичаре који учествују на спортским такмичењима споразумно про
писују министар надлежан за послове здравља и министар.
Општу и посебну здравствену способност спортисте који учествује у
спортским такмичењима утврђује надлежна здравствена установа, односно за
вод надлежан за спорт и медицину спорта који је дужан да о томе обавести
надлежну здравствену установу.
Обавеза утврђивања здравствене способности постоји и за друге учесни
ке у спорту за које је та обавеза утврђена актима националних гранских спорт
ских савеза.
Трошкове утврђивања здравствене способности из ст. 1. и 2. овог члана
сноси спортска организација или спортиста такмичар.
Члан 18.
О утврђеној здравственој способности спортисте такмичара води се еви
денција, уношењем података у медицинску документацију, од дана прве реги
страције за одређену спортску организацију.
Садржај, образац и начин вођења медицинске документације из става 1.
овог члана утврђује се у складу са законом којим се уређују евиденције у обла
сти здравства.
Члан 19.
Спортска организација дужна је да закључи уговор о осигурању својих
врхунских спортиста од последица несрећног случаја за време обављања
спортске активности, а на основу утврђеног рангирања спортиста.
Осигурана сума на коју мора бити уговорено обавезно осигурање по јед
ном спортисти из става 1. овог члана не може бити нижа од: 10.000 евра у ди
нарској противвредности за случај смрти спортисте; 20.000 евра у динарској
противвредности за случај трајног губитка опште радне способности спорти
сте или способности да се бави спортским активностима; 5.000 евра у динар
ској противвредности за случај привремене спречености за бављење спорт
ским активностима, на име накнаде за губитак прихода и стварних трошкова
лечења спортисте.
Ако спортска организација не закључи уговор из става 1. овог члана, ду
жна је да накнади штету коју претрпи спортиста који није осигуран.
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Члан 20.
Забрањено је спортисту изложити спортским активностима које могу да
угрозе или погоршају његово здравствено стање.
Допинг спортисте је забрањен, у складу са законом.
Члан 21.
На одговорност за штету коју претрпи спортиста при бављењу спорт
ским активностима или је проузрокује другом лицу примењују се општа пра
вила о одговорности за штету.
Правом на накнаду штете из става 1. овог члана не обухвата се она ште
та која је, у складу са спортским правилима, резултат уобичајених опасности и
ризика бављења одређеном спортском активношћу.
Члан 22.
Спортске организације и национални грански спортски савези дужни су
да омогуће спортисти учешће у националној спортској репрезентацији, када
је позван у репрезентацију.
Остала физичка лица у систему спорта
Члан 23.
Остала физичка лица у систему спорта су спортски стручњаци и струч
њаци у спорту који обављају стручни рад у складу са овим законом.
Спортски стручњаци су лица која имају одговарајуће високо образовање
у области спорта, односно физичке културе или су оспособљена за обављање
одређених стручних послова у спорту, ако законом није друкчије одређено.
Стручњаци у спорту су лица других занимања која имају одговарајуће
образовање за те врсте послова и доприносе остваривању спортских активно
сти и спортских делатности у складу са овим законом.
Члан 24.
Спортски стручњаци и стручњаци у спорту разврставају се према спорт
ским занимањима и звањима у оквиру занимања.
Министар утврђује номенклатуру спортских занимања и звања и типич
не послове за утврђена спортска занимања и звања и услове у погледу образо
вања, односно стручне оспособљености за стицање звања.
Највиша спортска звања из става 2. овог члана могу да стекну само спорт
ски стручњаци који имају прописано образовање.
Члан 25.
Стручни рад у спорту, у смислу овог закона, посебно обухвата: планира
ње и спровођење спортских активности деце и омладине, рекреације грађа
на, тренинга спортиста, спортског васпитања, обучавања и спортског усавр
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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и стручно-информативни рад; планирање спортских програма и пројеката;
документовање спортске стручне литературе, припремање и уређивање се
кундарних информационих извора у спорту; креирање, планирање и орга
низовање пропагандних кампања и акција, односа са јавношћу и контаката
са средствима јавног информисања у спорту; извештавање са спортских при
редаба, писање информативних и аналитичких новинских чланака у обла
сти спорта; планирање и спровођење спортских приредаба; посредовање у
спортским трансферима; спортски менаџмент и организовање спортског по
словања; спортско суђење; старање о безбедности, реду и сигурности на
спортским приредбама и у спортским објектима и о спречавању допинга
у спорту.
Стручни рад у спорту, у спортским организацијама које су чланови на
ционалног гранског спортског савеза, могу обављати спортски стручњаци ко
ји испуњавају услове предвиђене овим законом и поседују дозволу за рад
предвиђену правилима надлежног националног гранског спортског савеза и
правилима међународног спортског савеза.
Стручни васпитно-образовни рад са децом могу обављати само спортски
стручњаци који имају одговарајуће образовање у области физичког васпитања
и спорта, у складу са законом.
Члан 26.
Спортски стручњаци дужни су да планирају и евидентирају стручни рад
који обављају у организацијама у области спорта, у складу са правилима тих
спортских организација која обавезно уређују садржину стручних планова и
евиденције реализације стручног рада.
Организације у области спорта утврђују потребу стручног образовања,
оспособљавања и усавршавања спортских стручњака и стручњака у спорту и
обезбеђују услове за остваривање тих потреба, у складу са спортским правили
ма надлежног националног гранског спортског савеза.
Под стручним усавршавањем, у смислу овог закона, подразумева се сти
цање знања и вештина спортских стручњака, које обухвата континуирану еду
кацију током радног века, као и учешће на стручним и научним скуповима,
семинарима и курсевима.
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 савеза и правилима
надлежног међународног спортског савеза и води евиденцију издатих, обно
вљених, односно одузетих дозвола за рад.
Надлежни национални грански спортски савез утврђује трошкове изда
вања и обнављања дозволе за рад, уз претходну сагласност Министарства, које
плаћа подносилац захтева за издавање, односно обнављање дозволе за рад.
Надлежни национални грански спортски савез издаје дозволу за рад на
период од три године уколико међународним спортским правилима није
друкчије одређено.
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Дозвола за рад издата спортском стручњаку од стране надлежног међу
народног спортског савеза сматра се важећом дозволом за рад, у смислу овог
закона, за период за који је издата.
Трошкове стручног образовања, оспособљавања и усавршавања плаћају
организације у области спорта или заинтересовани појединци.
Ако се трошкови стручног образовања, оспособљавања и усавршавања
запослених спортских стручњака и стручњака у спорту обезбеђују из сред
става организације у области спорта, у складу са њеним општим актима, ме
ђусобна права и обавезе уређују се уговором којим се посебно одређују усло
ви финансирања и обавеза тог лица да у одређеном временском периоду, по
завршетку стручног образовања, оспособљавања и усавршавања, ради у тој
организацији.
У случају да лице из става 9. овог члана прекине стручно образовање,
оспособљавање или усавршавање, дужно је да организацији у области спорта
накнади трошкове, осим ако је то учинило из оправданих разлога.
Одредбе о забрани дискриминације из члана 10. овог закона сходно се
примењују и на спортске стручњаке и стручњаке у спорту.
Члан 27.
Пословима стручног оспособљавања за обављање одређених стручних
послова у спорту могу се бавити високошколске установе, у складу са законом
којим се уређује делатност високог образовања.
Пословима стручног оспособљавања за обављање одређених стручних
послова у спорту за које се не могу стећи одговарајућа стручна звања у високо
школским установама или за које не постоји интерес тих установа да их врше,
односно да их врше у довољној мери, могу се бавити и организације у области
спорта које испуњавају услове у погледу простора, опреме и кадрова.
Пословима стручног оспособљавања за обављање одређених стручних
послова могу се бавити и национални грански спортски савези и национална
стручна спортска удружења, ако је то предвиђено спортским правилима над
лежног међународног спортског савеза, у сарадњи са одговарајућом високо
школском установом.
Министар прописује ближе услове за обављање послова из ст. 2. и 3.
овог члана, а њихову испуњеност утврђује спортски инспектор.
Спортски инспектор привремено ће забранити организацији из ст. 2. и
3. овог члана даљи рад на стручном оспособљавању, ако утврди да не испуња
ва прописане услове, или стручно оспособљавање не врши по утврђеном пла
ну и програму и прописаном начину стручног оспособљавања, до испуњавања
тих услова, односно обавеза.
Члан 28.
Министар прописује оквирни план и програм и начин стручног оспо
собљавања и, у складу са законом, услове, начин и поступак издавања, обна
вљања и одузимања дозвола за рад спортским стручњацима и организација
ма из члана 26. и члана 27. ст. 2. и 3. овог закона, број полазника стручног
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оспособљавања који се у оквиру једне групе може уписати и образац и садр
жину уверења о завршеном стручном оспособљавању.
Организације из члана 27. ст. 2. и 3. овог закона обавезне су да сваке го
дине у јануару доставе Министарству извештај о извршеном стручном оспосо
бљавању у претходној години и да поднесу Министарству пријаву почетка
обављања стручног оспособљавања, најкасније седам дана пре почетка уписа
полазника стручног оспособљавања.
Установе из члана 27. став 1. овог закона остварују у процесу стручног
оспособљавања сарадњу са надлежним националним гранским спортским
савезима.
Члан 29.
Спортски стручњак и стручњак у спорту могу да заснују радни однос са
спортском организацијом закључењем уговора о раду, у складу са законом
или закључују уговор о стручном ангажовању.
Бављење стручним радом у складу са уговором о стручном ангажовању
сматра се радом ван радног односа, у складу са законом.
Спортски стручњак, односно стручњак у спорту који се стручним радом
бави као члан спортског удружења без уговора и без накнаде има права утвр
ђена спортским правилима и општим актима спортског удружења.
Спортски стручњак и спортска организација приликом закључења уго
вора о раду, односно уговора о стручном ангажовању, могу посебно уговорити
давање једнократне накнаде која нема карактер зараде (накнада за закључење
уговора, накнада за коришћење лика спортског стручњака).
Накнаде из става 4. овог члана могу бити утврђене и општим актима
спортске организације.
Страни држављанин који обавља стручни рад у спорту у Републици Ср
бији, поред услова прописаних овим законом, мора да испуњава и друге усло
ве утврђене прописима којима се уређује област запошљавања страних држа
вљана у Републици Србији.
Члан 30.
Над стручним радом у области спорта врши се стручни надзор.
Стручни надзор врши Завод за спорт и медицину спорта Републике Ср
бије (у даљем тексту: Републички завод), а на територији аутономне покраји
не – Покрајински завод за спорт и медицину спорта (у даљем тексту: Покра
јински завод) као поверени посао.
Министар ближе уређује начин и поступак обављања стручног надзора,
мере за отклањање уочених недостатака, услове за именовање стручног спорт
ског надзорника, образац и начин издавања легитимације стручног спортског
надзорника и друга питања од значаја за спровођење стручног надзора у обла
сти спорта.
На налаз о извршеном стручном надзору може се поднети приговор ми
нистру, у року од седам дана од дана достављања налаза.
Правна и физичка лица у области спорта дужна су да омогуће обављање
стручног надзора, у складу са овим законом.
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Спортски инспектор може привремено забранити обављање одређене
спортске активности, односно делатности, ако на основу извештаја стручног
спортског надзорника о извршеном стручном надзору утврди да су недостаци
у раду такве природе да могу изазвати последице по безбедност и здравље
спортиста, као и других учесника, а да нису у остављеном року отклоњени.
Лицу из става 5. овог члана које онемогући обављање стручног надзора
спортски инспектор може привремено забранити обављање спортске актив
ности, односно делатности, све док не омогући обављање стручног надзора.

2. ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА
2.1. Спортске организације
Члан 31.
Ради обављања спортских активности и спортских делатности спортска
организација може се основати као удружење (у даљем тексту: спортско удруже
ње) или као привредно друштво (у даљем тексту: спортско привредно друштво),
у складу са овим законом, а на питања која нису уређена овим законом приме
њују се општи прописи о удружењима, односно привредним друштвима.
Члан 32.
У случају несагласности одредаба општег акта спортске организације са
одредбама закона или спортским правилима надлежног националног гран
ског спортског савеза, непосредно се примењују одредбе закона, односно
спортских правила.
Члан 33.
Спортска организација може обављати спортске активности и спортске
делатности ако, у складу са овим законом и спортским правилима, има:
1. учлањене или уговором ангажоване спортисте;
2. ангажоване спортске стручњаке у зависности од врсте делатности;
3. обезбеђен одговарајући простор, односно спортске објекте и спортску
опрему;
4. одговарајућу унутрашњу организацију и финансијска средства, ако
учествује у спортским такмичењима.
Министар ближе уређује услове из става 1. овог члана.
Реч: „клуб” може бити коришћена у називу само спортске организације
која учествује у такмичењима у оквиру надлежног гранског спортског савеза.
Испуњеност услова из ст. 1. и 3. овог члана проверава спортски инспек
тор у поступку редовног инспекцијског надзора.
2.1.1. Спортско удружење
Члан 34.
Спортско удружење, у смислу овог закона, јесте добровољна недобитна
организација заснована на слободи удруживања више физичких и/или правних
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лица, организована на основу статута и основана ради остваривања заједнич
ког циља у области спорта.
На спонтана и привремена повезивања више лица ради остваривања од
ређених спортских циљева сходно се примењују прописи, односно правна
правила о ортаклуку, ако овим законом није друкчије одређено.
Члан 35.
Спортско удружење може образовати један или више огранака (секција,
подружница и др.) који се уписују у Регистар удружења, друштава и савеза у
области спорта (у даљем тексту: Регистар).
Огранак је организациони део спортског удружења који нема својство
правног лица. Огранак има место обављања активности и делатности и заступ
ника, а послове са трећим лицима обавља у име и за рачун спортског удружења.
Оснивање
Члан 36.
Спортско удружење могу основати најмање три оснивача.
Оснивач спортског удружења може бити потпуно пословно способно
физичко лице или правно лице.
Члан 37.
Спортско удружење оснива се на оснивачкој скупштини, усвајањем и
потписивањем оснивачког акта и статута и избором, односно именовањем ли
ца овлашћеног за заступање.
Оснивачки акт спортског удружења сачињава се у писменој форми и са
држи: пословно име, правну форму, седиште и матични број оснивача ако је
оснивач правно лице, односно лично име, адресу, јединствени матични број
грађана и потпис оснивача ако је оснивач физичко лице; име, адресу и број и
земљу издавања путне исправе ако је оснивач страно физичко лице; основне
циљеве спортског удружења; назив и седиште спортског удружења; лично
име, адресу, јединствени матични број грађана, односно број и земљу издава
ња путне исправе лица овлашћеног за заступање спортског удружења; датум
доношења оснивачког акта.
Оснивачки акт из става 2. овог члана мора бити оверен од стране надле
жног суда, односно надлежног општинског, односно градског органа.
Општи акти
Члан 38.
Општи акти спортског удружења јесу: статут, правилник и одлука којом
се на општи начин уређују одређена питања.
Статут је основни општи акт спортског удружења.
Статутом се обавезно уређује:
1. назив и седиште спортског удружења;
2. циљеви и садржај активности на остваривању спортских циљева;
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3. органи, њихова овлашћења, начин избора и разрешења, трајање
мандата и начин одлучивања;
4. поступак усвајања, односно измена и допуна статута и других оп
штих аката спортског удружења;
5. заступање спортског удружења;
6. остваривање јавности рада;
7. услови и начин учлањивања и престанка чланства, утврђивање виси
не чланарине, права, обавезе и одговорност чланова, посебно мало
летних лица;
8. начин стицања средстава за остваривање спортских циљева и распо
лагања средствима;
9. начин одлучивања о статусним променама;
10. поступање са имовином спортског удружења у случају престанка
удружења;
11. поступак усвајања финансијских и других извештаја;
12. облик и садржај печата;
13. друга питања од значаја за спортско удружење, као и друга питања
утврђена законом.
Сваки члан спортског удружења има право да добије примерак статута
спортског удружења.
Статут и други општи акти спортског удружења морају бити сагласни са
спортским правилима и овим законом.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у спортском
удружењу морају бити у складу са општим актима спортског удружења, спорт
ским правилима и законом.
Висина месечне чланарине из става 3. тачка 7) овог члана не може бити
већа од једне десетине просечне зараде на нивоу Републике Србије утврђене
од стране републичког органа надлежног за послове статистике за претходну
буџетску годину.
Изузетно од става 7. овог члана, висина месечне чланарине у спортови
ма за чију су реализацију потребна материјална улагања веће вредности, може
се утврдити у вишем износу, уз претходну сагласност министра.
Члан 39.
Одредбе општег акта спортског удружења подлежу оцени уставности и
законитости у складу са Уставом и законом.
Спортско удружење дужно је да у року од 30 дана од дана уручења прав
носнажне одлуке о поништењу донесе нови општи акт, односно одлуку о од
говарајућим изменама општег акта и у законском року поднесе пријаву за
упис у Регистар. Ако је поништен статут спортског удружења, односно поједи
не одредбе статута, а спортско удружење не донесе нови статут, односно одлу
ку о одговарајућим изменама статута – спортско удружење престаје да постоји
и брише се из Регистра.
Одредба става 2. овог члана сходно се примењује и у случају када је, у
складу са Уставом и законом, утврђена неус тавност, односно незаконитост од
редбе општег акта спортског удружења.
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Члан 40.
Оснивачи спортског удружења одговарају солидарно, целокупном сво
јом имовином, за обавезе преузете у вези са оснивањем спортског удружења,
ако уговором са трећим лицима која имају потраживања по том основу није
друкчије одређено.
За обавезе из става 1. овог члана спортско удружење одговара солидарно
са оснивачима од тренутка уписа у Регистар.
Назив, седиште и симболи
Члан 41.
Спортско удружење има назив и седиште.
Назив спортског удружења мора бити на српском језику и ћирилич
ком писму, односно на српском језику и ћириличком писму и језицима и
писмима који су у службеној употреби на територији на којој се налази њего
во седиште.
Назив спортског удружења може бити и на страном језику, односно мо
же да садржи и поједине стране речи, ако оне чине име, односно назив осни
вача, односно ако су уобичајене у српском језику или ако за њих нема одгова
рајуће речи у српском језику, односно ако се ради о речима на мртвом језику.
Назив се утврђује статутом спортског удружења и уписује се у Регистар.
Спортско удружење може имати и скраћени назив, који се одређује ста
тутом. Скраћени назив уписује се у Регистар.
Члан 42.
Назив и скраћени назив спортског удружења употребљавају се у прав
ном саобраћају у облику у којем су уписани у Регистар.
Огранак спортског удружења у правном промету иступа под називом
спортског удружења и својим називом.
Назив спортског удружења може се пренети на друго лице само у окви
ру статусне промене.
Члан 43.
Назив новооснованог спортског удружења мора се јасно разликовати од
назива других спортских удружења која су уписана или уредно пријављена за
упис у Регистар.
Из назива спортског удружења мора бити видљиво да је у питању спорт
ска организација.
Назив спортског удружења не сме доводити у заблуду у погледу циљева
спортског удружења или о томе о каквој се врсти правног лица ради.
Члан 44.
Назив спортског удружења може да садржи назив Републике Србије или
јединице локалне самоуправе, уз претходну сагласност надлежног органа Ре
публике Србије или јединице локалне самоуп
 раве.
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Назив спортског удружења може да садржи име или део имена физич
ког лица, уз његову сагласност, а ако је то лице умрло, уз сагласност свих на
следника првог наследног реда.
Ако су активностима спортског удружења доведени у питање углед и
други оправдани интереси лица из ст. 1. и 2. овог члана, дата сагласност може
се повући.
Назив спортског удружења не може да садржи име стране државе или
међународне организације.
Одредбе ст. 1. и 4. овог члана не односе се на придевску употребу назива
домаће или стране државе, територијалне јединице и међународне организације.
Члан 45.
Седиште спортског удружења мора бити на територији Републике Срби
је, с тим да се као седиште одређује оно место из којег се управља активности
ма и делатностима удружења.
У пословној кореспонденцији и у јавном иступању спортско удружење
уз свој назив наводи и своје седиште.
Члан 46.
Спортско удружење може имати свој знак, логотип и друге симболе, у
складу са статутом.
Симболи визуелног идентитета спортског удружења морају се јасно раз
ликовати од симбола других спортских организација и не смеју доводити у за
блуду у погледу циљева спортског удружења и његовог идентитета.
Симболи визуелног идентитета спортског удружења не могу да садрже
симболе стране државе или међународне организације.
Симболи визуелног идентитета спортског удружења могу да садрже сим
боле Републике Србије или јединице локалне самоуправе, уз претходну сагла
сност надлежног органа Републике Србије или јединице локалне самоуправе.
Чланство
Члан 47.
Чланови спортског удружења јесу оснивачи и лица која накнадно при
ступе спортском удружењу у складу са његовим статутом.
Физичко лице може бити члан спортског удружења независно од година
старости, у складу са законом и статутом.
Спортско удружење може, у складу са статутом, имати различите катего
рије чланова, са различитим правима и обавезама, с тим да чланови исте кате
горије морају имати иста права и обавезе.
Изјаву о приступању, односно учлањењу у спортско удружење за мало
летно лице које није навршило 14 година даје малолетно лице уз претходну
писмену сагласност родитеља, односно старатеља.
Спортско удружење води књигу чланова, укључујући и податке о њихо
вом праву управљања удружењем.
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Члан 48.
Свако лице може под једнаким условима утврђеним статутом да постане
члан спортског удружења.
Спортисти чланови спортског удружења имају право да у свако доба исту
пе из удружења, али се спортским правилима надлежног националног гран
ског спортског савеза може прописати да је иступање дозвољено само по исте
ку одређеног отказног рока, с тим да отказни рок у спортским гранама у којима
правила предвиђају прелазни рок може да траје најдуже до почетка првог на
редног прелазног рока, а у осталим спортским гранама највише шест месеци.
Спортиста не може једнострано да иступи из спортског удружења у слу
чају када се уговором обавезао да ће остати члан до истека одређеног рока,
осим ако је одлуком надлежног суда или одлуком спортског арбитражног суда,
односно сталног спортског суда (у даљем тексту: спортска арбитража) или ме
ђународне спортске арбитраже уговор раскинут, поништен или је утврђена
његова ништавост.
Чланство у спортском удружењу не може се преносити нити наследити.
Члан 49.
Члан спортског удружења може бити искључен из спортског удружења
из разлога и по поступку утврђеном статутом.
Општим актима спортског удружења мора бити обезбеђено право на
жалбу на одлуку органа удружења којом је одлучивано о правима и обавезама
чланова удружења, осим ако је за доношење одлуке надлежна спортска арби
тража у складу са овим законом.
Члану спортског удружења могу се изрећи дисциплинске санкције у
складу са законом, спортским правилима и општим актима спортског удруже
ња, с тим да му не може бити изречена казна за дисциплински прекршај за
који није крив и који пре него што је учињен није био општим актом спорт
ског удружења утврђен као дисциплински прекршај и за који није била про
писана казна, ако законом није друкчије одређено.
Члан спортског удружења има у дисциплинском поступку право на: вође
ње поступка без одуговлачења и са што мање трошкова; независност, стручност
и непристрасност органа који одлучује о одговорности; браниоца о личном тро
шку; изјашњење и извођење доказа; писмену и образложену одлуку и жалбу.
Члан 50.
Спортским удружењем управљају његови чланови на начин одређен
статутом удружења.
Чланови управљају спортским удружењем непосредно или преко својих
изабраних представника у органима удружења.
Спортска арбитража
Члан 51.
Чланови спортског удружења и спортско удружење могу се споразумети
да решавање спора о правима којима слободно располажу, осим спорова за
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које је одређена искључива надлежност суда – повере ад хоц спортском арби
тражном суду или сталном спортском суду при Олимпијском комитету Србије
– за олимпијске и параолимпијске спортове и сталном спортском суду при
Спортском савезу Србије – за неолимпијске спортове.
Сматра се да је уговор о спортској арбитражи закључен и ако тужилац
поднесе тужбу или жалбу спортској арбитражи, а тужени не приговори надле
жности арбитраже до упуштања у расправљање о предмету спора.
На арбитражу из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе о ар
битражи закона којим се уређује поступак пред арбитражом, ако овим зако
ном није друкчије утврђено.
Спор из става 1. овог члана може бити предмет и међународне спортске
арбитраже у случајевима утврђеним спортским правилима надлежног међу
народног спортског савеза.
Члан 52.
Спор пред спортском арбитражом хитан је.
Статутом спортског удружења може се предвидети и покушај мирног
решавања спорова унутар спортског удружења путем посредовања.
За арбитра може бити именован само дипломирани правник.
За арбитра не може бити именовано лице које је власник, члан органа
или запослени код спортских организација у истој грани спорта, лице које је у
истој ствари учествовало у одлучивању у ранијем поступку, лице које је члан
органа, службено лице или запослени код надлежног спортског савеза, као ни
лице у вези с којим постоје други разлози који доводе у питање његову непри
страсност.
Органи и лице овлашћено за заступање
Члан 53.
Скупштина је највиши орган спортског удружења. Ако статутом није
друкчије одређено, скупштину чине сви чланови спортског удружења, са јед
наким правом гласа.
Скупштина спортског удружења сазива се најмање једанпут годишње.
Скупштина спортског удружења одлучује о:
1. усвајању, односно изменама и допунама статута спортског удружења;
2. усвајању финансијских извештаја;
3. избору, односно именовању и разрешењу лица овлашћеног за за
ступање;
4. удруживању у савезе;
5. статусним променама;
6. престанку спортског удружења;
7. другим питањима утврђеним законом и статутом спортског удружења.
Одлука скупштине о промени статута, статусним променама и престан
ку спортског удружења доноси се већином гласова од укупног броја чланова
скупштине, ако статутом није утврђено да је за доношење одлуке потребан ве
ћи број гласова.
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Сазивање скупштине спортског удружења може тражити једна трећина
чланова скупштине уз предлагање дневног реда, а ако надлежни орган спорт
ског удружења не сазове седницу скупштине, њу могу сазвати они чланови
спортског удружења који су тражили њено сазивање. Скупштина се мора са
звати најкасније у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева за одр
жавање скупштине спортског удружења.
Члан 54.
Спортско удружење са више од 20 чланова има управу изабрану од стра
не скупштине удружења, на начин одређен статутом.
Управа спортског удружења (управни одбор, председништво, извршни
одбор и др.) има најмање три члана.
Заступник спортског удружења може бити члан управе спортског
удружења.
Одлуке управе спортског удружења доносе се већином гласова од укуп
ног броја чланова управе, ако статутом спортског удружења није утврђена
друкчија већина.
Члан 55.
Спортско удружење има лице овлашћено за заступање спортског удру
жења (у даљем тексту: заступник) изабрано, односно именовано на начин
утврђен статутом.
За заступника може бити одређено само потпуно пословно способно фи
зичко лице.
Заступник се стара и одговара за законитост рада спортског удружења,
организује и води активности и пословање спортског удружења, брине се о
уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига, спроводи одлуке
органа спортског удружења и има у односу на запослене и радно ангажована
лица у спортском удружењу положај, односно овлашћења директора у прав
ном лицу, у складу са законом којим се уређује рад, ако овим законом или ста
тутом није друкчије одређено.
Одредбе статута спортског удружења које ограничавају овлашћења за
ступника немају правно дејство према трећим лицима.
Правни послови које заступник закључи у име и за рачун спортског
удружења обавезују спортско удружење и ако нису у оквиру циљева спортског
удружења, осим ако спортско удружење докаже да је треће лице знало да је тај
посао изван циљева спортског удружења или је према околностима случаја
могло знати.
Члан 56.
Заступник је дужан да информише органе спортског удружења о активно
стима и делатностима спортског удружења и његовом финансијском пословању.
Уколико орган спортског удружења, односно статутом одређен број чла
нова спортског удружења захтева, уз навођење разлога, добијање података из
става 1. овог члана, заступник је дужан да им такве информације саопшти нај
касније у року од 15 дана од дана подношења захтева.
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Члан 57.
Заступник и чланови органа спортског удружења дужни су да поступају
савесно, пажљиво и одговорно према спортском удружењу, у складу са зако
ном и општим актима спортског удружења.
Заступник, запослени и чланови органа спортског удружења не могу
директно или индиректно бити ангажовани у конкурентској спортској ор
ганизацији.
Сукоб интереса у смислу става 2. овог члана постоји ако је члан органа
спортског удружења, односно заступник или члан његове породице (супру
жник, крвни сродник у правој линији и у побочној линији до другог степе
на сродства, усвојитељ и усвојеник, сродник по тазбини до првог степена
сродства):
1. уговорна страна у правном послу са спортским удружењем;
2. власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног
посла или радње које закључује уговор са спортским удружењем или
које има финансијске интересе у том послу или радњи, по основу ко
јих се разумно може очекивати да утичу на поступање члана органа,
односно заступника, супротно интересу спортског удружења;
3. под контролним утицајем стране из правног посла или радње или ли
ца које има финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да
се основано може очекивати да то утиче на поступање члана органа,
односно заступника, супротно интересу спортског удружења.
Уговор између заступника и спортског удружења може да се закључи по
одобрењу органа одређеног статутом.
Повреда сукоба интереса и забране конкуренције из ст. 2. и 3. овог чла
на даје спортском удружењу право на накнаду штете и право да се послови ко
је лице изврши за свој рачун признају као послови извршени за рачун спорт
ског удружења.
Статутом спортског удружења уређује се заступање удружења у случају
сукоба интереса између спортског удружења и заступника.
Члан 58.
Спортско удружење са више од 20 чланова има надзорни одбор за контро
лу финансијског пословања спортског удружења и годишњег завршног рачуна.
Спортско удружење може имати ревизора са надзорним овлашћењима
утврђеним у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.
Члан 59.
Статутом се могу предвидети и други органи спортског удружења.
Скупштина спортског удружења именује друге органе удружења, ако
статутом није друкчије одређено.
Члан органа спортског удружења може бити само члан удружења.
Лица која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и слу
жбене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство; тешка кра
ђа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење
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кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, као и за кривична
дела прописана законом који се односи на спречавање насиља и недоличног
понашања на спортским приредбама, не могу вршити функције заступника,
ликвидатора или чланова органа спортског удружења, док трају правне по
следице осуде.
Одлуке органа спортског удружења уносе се у књигу одлука.
Члан 60.
Чланови органа спортског удружења одговарају солидарно за штету коју
својом одлуком проузрокују спортском удружењу, ако такву одлуку донесу на
мерно или крајњом непажњом.
За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били про
тив доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.
Тужба за накнаду штете из става 1. овог члана не може се поднети по ис
теку рока од три године од дана доношења штетне одлуке.
Члан 61.
Члан органа спортског удружења, односно заступник нема право гласа
на седници органа спортског удружења кад се одлучује о:
1) покретању спора или одустајању од спора против њега;
2) одобравању послова између њега и спортског удружења у случају су
коба интереса, односно постојања личног интереса при одлучивању;
3) његовој одговорности или разрешењу.
Члан 62.
Одлуке као појединачни акти органа, односно заступника ништаве су
ако су донете супротно закону, спортским правилима или општем акту спорт
ског удружења.
Ништавост одлуке из става 1. овог члана утврђује суд, по тужби заинте
ресованог лица или јавног тужиоца.
Тужба за утврђење ништавости из става 1. овог члана не може се подне
ти по истеку рока од три године од дана доношења одлуке.
Упис у регистар
Члан 63.
Спортска удружења уписују се у Регистар који води Агенција за привред
не регистре (у даљем тексту: Агенција), као поверени посао. Повезивање више
лица из члана 34. став 2. овог закона не уписује се у Регистар.
Агенција води Регистар преко Регистратора надлежног за вођење Реги
стра (у даљем тексту: Регистратор).
На услове и поступак именовања Регистратора, као и на његова овла
шћења и обавезе, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује рад
Агенције, а на поступак уписа у Регистар примењују се одредбе закона којим
се уређује регистрација привредних субјеката, ако овим законом није друкчи
је утврђено.
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Влада прописује висину накнаде за упис спортског удружења у Регистар
и друге услуге које пружа Агенција у поступку вођења Регистра, на предлог
Управног одбора Агенције.
Спортско удружење стиче својство правног лица даном уписа у Регистар.
Министарство води Јединствену евиденцију удружења, друштава и саве
за у области спорта (у даљем тексту: Јединствена евиденција).
Јединствена евиденција садржи податке о удружењима, друштвима и са
везима у области спорта, и то: назив; седиште; адреса; датум оснивања; грана
спорта; правна форма; име и функција заступника; чланство у савезима у
области спорта; шифра и опис претежне привредне и друге делатности која се
непосредно обавља; назив регистарског органа и број под којим је удружење
уписано у Регистар.
Министар ближе уређује: садржину и начин вођења Регистра; предмет
регистрације; садржину и образац пријаве за упис у Регистар и регистрацију
других података, документацију која се уз пријаву прилаже, као и друге услу
ге које пружа Агенција у вођењу Регистра; садржину и начин вођења Једин
ствене евиденције.
Министарство обавештава спортско удружење о броју под којим је спорт
ско удружење уписано у Јединствену евиденцију (број јединствене евиденције).
Министарство обезбеђује јавну доступност података из Јединствене еви
денције – преко интернета.
Члан 64.
Спортско удружење подноси Агенцији захтев за упис у Регистар, у обли
ку регистрационе пријаве.
Спортско удружење дужно је да Агенцији пријави сваку промену подата
ка који се уписују у Регистар, у року од 15 дана од дана настале промене.
По пријему регистрационе пријаве Регистратор проверава:
1. да ли је надлежан за поступање по регистрационој пријави;
2. да ли је као потписник регистрационе пријаве назначено овлашћено
лице;
3. да ли регистрациона пријава садржи све податке у складу са овим за
коном;
4. да ли је уз регистрациону пријаву приложена сва документација про
писана у складу са овим законом;
5. да ли је уз регистрациону пријаву приложен доказ о уплати накнаде
за упис у Регистар;
6. да ли су подаци који су унети у регистрациону пријаву истоветни са
подацима из документације приложене уз пријаву;
7. да ли је под истим називом регистровано друго спортско удружење,
односно да ли је већ покренут поступак регистрације другог спорт
ског удружења под истим називом, ако се пријава односи на регистра
цију оснивања или промене назива;
8. да ли је регистрациона пријава поднета у прописаном року.
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Регистратор не испитује тачност података и веродостојност докумената
достављених уз регистрациону пријаву.
На упис промена података у Регистар сходно се примењују одредбе овог
закона о упису оснивања спортског удружења у Регистар.
Члан 65.
Ако су испуњени услови за регистрацију, Регистратор, у року од 15 дана
од дана подношења уредне регистрационе пријаве, доноси решење о упису
у Регистар.
Решење из става 1. овог члана садржи: датум уписа; назив, седиште и
адресу спортског удружења; лично име, адресу и матични број заступника,
односно број и државу издавања путне исправе, заступника спортског удру
жења. Ово решење је коначно и против њега се може покренути управ-
ни спор.
Члан 66.
Ако Регистратор утврди, у року од пет дана од дана подношења реги
страционе пријаве, да нису испуњени услови за упис, подносиоца пријаве по
зива, на начин који је прописан законом којим се уређује регистрација при
вредних друштава, да у року од 15 дана отклони утврђене недостатке.
Ако подносилац пријаве не отклони утврђене недостатке у року из става 1.
овог члана, Регистратор у року од 15 дана доноси закључак којим се захтев из
регистрационе пријаве одбацује.
Члан 67.
На закључак о одбацивању из члана 66. став 2. овог закона подносилац
регистрационе пријаве може, преко Агенције, изјавити жалбу министру, у ро
ку од 15 дана од дана пријема тог акта.
Подносилац регистрационе пријаве се у жалби не може позивати на по
датке које није унео у регистрациону пријаву и документацију коју уз њу није
доставио.
Ако Регистратор оцени да је жалба основана, може донети решење ко
јим ће заменити побијани акт и усвојити захтев из регистрационе пријаве.
Ако Регистратор оцени да жалба није основана, односно не донесе реше
ње из става 3. овог члана, дужан је да најкасније у року од осам дана од дана
пријема жалбе, жалбу са свим списима предмета достави министру.
По жалби из става 4. овог члана министар одлучује у року од 30 дана од
дана подношења жалбе.
Решење министра је коначно и против њега се може покренути управни
спор.
Члан 68.
Агенција доставља извештај о упису Министарству, шестомесечно и то:
за период јануар-јун до 15. јула, а за период јул-децембар до 15. јануара, са по
дацима који су предмет регистрације.
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Члан 69.
Регистрација оснивања спортског удружења и регистрација других пода
така о спортском удружењу ништава је:
1. ако оснивачки акт није састављен у прописаној форми или не садржи
прописане елементе;
2. ако статут спортског удружења не садржи прописане елементе;
3. ако не постоји правна и пословна способност свих оснивача;
4. ако је број оснивача мањи од броја утврђеног овим законом;
5. ако су циљеви и делатност спортског удружења такве природе да,
у складу са овим законом, није реч о спортском удружењу него спорт
ском привредном друштву;
6. ако се из назива спортског удружења не види да је у питању спортска
организација, односно ако назив доводи у заблуду у погледу циљева
спортског удружења или о томе о каквој се врсти правног лица ради;
7. ако назив спортског удружења садржи службени назив Републике Ср
бије или јединице локалне самоуправе или име или део имена физич
ког лица без прибављене сагласности у смислу члана 44. овог закона
или ако садржи име стране државе или међународне организације;
8. ако су у регистрационој пријави наведени неистинити подаци;
9. ако је регистрација извршена на основу лажног документа (лажног оп
штег или појединачног акта), или документа са неистинитим подацима;
10. ако је регистрација извршена на основу акта који је ништав, односно
поништен по одредбама овог закона.
Лице које има правни интерес да се утврди ништавост регистрације мо
же тражити тужбом за утврђење да се утврди да је регистрација података о
спортском удружењу, укључујући и регистрацију његовог оснивања, ништава.
Ако је регистрација података о спортском удружењу ништава из разлога
из става 1. тачка 10) овог члана, тужба за утврђење ништавости регистрације
мора да садржи и захтев за утврђење ништавости акта на основу којег је извр
шен упис у Регистар.
По регистрационој пријави лица из става 2. овог члана, уз коју се доста
вља доказ о покретању поступка за утврђивање ништавости регистрације, Ре
гистратор ће у року од три дана у Регистар регистровати постојање спора из
става 2. овог члана.
Ако је основ ништавости регистрације спортског удружења отклоњив,
надлежни суд после покретања поступка одређује рок од најдуже 90 дана за
отклањање недостатака и за то време застаје са поступком.
Кад је пресудом утврђена ништавост регистрације, суд је дужан да у ро
ку од 15 дана од дана правноснажности достави пресуду Агенцији. На основу
те пресуде, Регистратор брише ништаву регистрацију из Регистра.
Ако је правноснажном пресудом утврђена ништавост регистрације осни
вања, Регистратор у Регистар уписује ништавост регистрације оснивања и
о томе обавештава спортско удружење, Министарство и орган надлежан за по
кретање ликвидације, односно стечајног поступка.
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Члан 70.
Ништавост регистрације нема правно дејство на правне послове спорт
ског удружења са савесним трећим лицима.
Утврђивањем ништавости регистрације оснивања спортског удружења
оснивачи спортског удружења постају солидарно одговорни за намирење по
траживања поверилаца удружења.
Имовина
Члан 71.
Спортско удружење може стицати средства и остваривати приход од
прилога, чланарине, донација и поклона, субвенција, наслеђа, камата на уло
ге, закупнине, дивиденди, услуга, спонзорства и других комерцијалних, мар
кетиншких, пословних и привредних делатности и активности, у складу са
законом.
Средства из става 1. овог члана својина су спортског удружења.
Члан 72.
Спортско удружење може основати привредно друштво или друго прав
но лице, у складу са законом, ради прибављања средстава потребних за оства
ривање својих спортских циљева. Спортско удружење – оснивач користи це
локупну остварену нето добит тог основаног правног лица за остваривање
својих спортских циљева утврђених статутом.
Ако спортско удружење из става 1. овог члана оснује спортско привред
но друштво и на њега пренесе права и обавезе у погледу учешћа у одређеном
рангу такмичења и права и обавезе према одређеним спортским и другим ан
гажованим лицима, у складу са законом и спортским правилима надлежног
националног гранског спортског савеза, новоосновано спортско привредно
друштво одговара за обавезе спортског удружења – свог оснивача настале пре
свог оснивања.
Испуњеност услова из ст. 1. и 2. овог члана утврђује надлежни орган, у
складу са законом.
Члан 73.
Спортско удружење води пословне књиге и подноси финансијске изве
штаје у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.
Члан 74.
Спортско удружење које се такмичи у националном, односно професио
налном спортском такмичењу води пословне књиге и подноси финансијске
извештаје у складу са прописима о рачуноводству и ревизији који се односе на
привредна друштва.
Ревизија финансијских извештаја спортских удружења из става 1. овог
члана врши се у складу с прописима о рачуноводству и ревизији који се одно
се на привредна друштва.
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Члан 75.
За своје обавезе спортско удружење одговара целокупном својом
имовином.
Чланови спортског удружења и органа спортског удружења солидарно
одговарају са спортским удружењем за обавезе спортског удружења ако по
ступају с имовином спортског удружења као да је у питању њихова имовина
или злоупотребе спортско удружење као форму за незаконите или преварне
циљеве.
Члан 76.
Имовина спортског удружења може да се користи једино за остваривање
циљева утврђених статутом.
Имовина спортског удружења не може се делити његовим члановима.
Приходи остварени обављањем делатности спортског удружења користе
се искључиво за остваривање статутарних циљева спортског удружења.
Одредбе ст. 1–3. овог члана не односе се на давање члановима пригод
них награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем стату
тарних циљева спортског удружења (путни трошкови, дневнице, трошкови
преноћишта и сл.), испуњавање обавеза према члановима уговорених у скла
ду са овим законом и исплату зарада запосленима.
Члан 77.
За случај престанка спортског удружења као прималац његове имовине
статутом се може одредити само домаћа недобитна организација у области
спорта.
Ако се у тренутку престанка спортског удружења не може поступити на
начин одређен законом и статутом за расподелу имовине, или ако је спортско
удружење престало на основу одлуке о забрани рада, имовина постаје држав
на својина коју користи јединица локалне самоуправе на чијој је територији
било седиште спортског удружења и мора се употребити у сврхе које највише
одговарају циљевима спортског удружења или у друге спортске сврхе.
Ако јединица локалне самоуправе није у могућности да обезбеди испу
њеност услова из става 2. овог члана, онда је корисник имовине Република
Србија.
Статусне промене
Члан 78.
Статусне промене спортског удружења јесу: припајање, спајање, подела
и одвајање.
Статусном променом спортско удружење преноси целу своју имовину
или њен део на једно или више постојећих или нових спортских удружења,
која су његови општи правни следбеници.
У истој статусној промени може да се комбинује припајање, спајање, по
дела и одвајање.
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У случају престанка спортског удружења услед статусне промене, не
спроводи се ликвидација.
Спортска удружења која учествују у лигашким спортским такмичењима
могу вршити статусне промене ако се статусном променом не утиче на регу
ларност такмичења и уз претходну сагласност надлежног гранског спортског
савеза.
Споразум о замени назива између спортских удружења не сматра се ста
тусном променом, у складу са овим законом.
Члан 79.
Свако спортско удружење које учествује у статусној промени сачињава
финансијски извештај према стању на дан доношења одлуке о спајању, припа
јању, подели и одвајању, у складу с прописима о рачуноводству и ревизији.
Члан 80.
Припајањем се преноси цела имовина једног спортског удружења (припо
јеник) на друго спортско удружење (припојилац), на основу уговора о припајању.
Спајањем се оснива ново спортско удружење, на које се преноси укупна
имовина два или више спортских удружења која се спајају (спојена спортска
удружења).
Члан 81.
Припајање једног или више спортских удружења другом уписује се у
Регистар.
Уписом припајања у Регистар имовина припојеника прелази на спорт
ско удружење припојиоца.
На упис припајања сходно се примењују одредбе овог закона о упису
оснивања спортског удружења.
Уписом припајања у Регистар престаје да постоји припојено спортско
удружење, а удружење припојилац наставља с радом под називом под којим је
уписано у Регистар.
Уписом припајања запослени и чланови припојеника постају запослени
и чланови припојиоца.
Уз пријаву за упис припајања подносе се одлуке скупштина спортских
удружења која учествују у припајању – о прихватању закључења уговора о при
пајању (у истоветном тексту), уговор о припајању, решење о упису у Регистар
спортских удружења која се припајају, оглас о намери припајања објављен у
средству јавног информисања специјализованом за спорт, које излази на тери
торији целе Републике Србије и сагласност надлежног гранског спортског саве
за ако спортска удружења учествују у лигашком спортском такмичењу.
Члан 82.
Уговор о припајању садржи називе и седишта спортских удружења, одред
бе у вези с преносом имовине спортског удружења које се припаја (тачан опис
делова имовине који се преносе, при чему је дозвољено упућивање на посебне
исправе) и одредбе о правима чланова спортског удружења које се припаја.
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Повериоци спортских удружења која учествују у припајању могу, у року
од 30 дана од дана објављивања огласа о покретању поступка припајања, зах
тевати обезбеђење својих потраживања или њихову исплату. Довољним обез
беђењем поверилаца сматра се изјава заступника спортских удружења која
учествују у припајању да ће се имовином тих спортских удружења управљати
одвојено до намирења поверилаца сваког спортског удружења посебно. У про
тивном, надлежни суд може поништити припајање на захтев поверилаца.
Нацрт уговора о припајању подлеже ревизији једног или више ревизора
кога заједнички именују спортска удружења која учествују у припајању.
Ревизор саставља писмени извештај о ревизији нацрта уговора о припа
јању који се подноси спортским удружењима која учествују у припајању у ро
ку одређеним актом о именовању и који садржи нарочито: образложени при
каз свих важних делова имовине и обавеза спортских удружења која учествују
у припајању; податке о примењеном методу процене вредности свих спорт
ских удружења која учествују у припајању, разлоге због којих је примењен тај
метод; податке о посебним тешкоћама у процени вредности спортских удру
жења која учествују у припајању, ако их је било.
Скупштине спортских удружења не могу да донесу одлуку о прихватању
закључења уговора о припајању пре него што размотре извештај ревизора из
става 4. овог члана.
Члан 83.
На спајање спортских удружења сходно се примењују одредбе овог зако
на о припајању, а на новонастало спортско удружење – одредбе о оснивању
спортског удружења.
Уписом новог спортског удружења у Регистар престају да постоје спорт
ска удружења која су се спојила.
Уписом новог спортског удружења у Регистар имовина спојених спорт
ских удружења прелази на ново спортско удружење.
Запослени и чланови спортских удружења која су се спојила постају за
послени и чланови новог спортског удружења.
Члан 84.
Подела спортског удружења јесте статусна промена којом се спортско
удружење дели на више спортских удружења, чиме оно престаје.
Одлука о подели спортског удружења има правно дејство акта о оснивању.
Поделом спортско удружење дели своју имовину на више делова коју
преноси на више спортских удружења. У подели, делови имовине спортског
удружења које се дели могу да се: припоје постојећем спортском удружењу;
споје са постојећим спортским удружењем уз оснивање новог спортског удру
жења; оснују као нова спортска удружења; неки припоје једном или више по
стојећих спортских удружења, а други оснују као једно или више нових спорт
ских удружења, са или без спајања са постојећим удружењима.
Одвајање јесте статусна промена којом се од спортског удружења одваја
његов део, а спортско удружење остаје да постоји као правно лице. Одвајањем

ПРИЛОГ – ЗАКОН О СПОРТУ

65

спортско удружење преноси један или више делова своје имовине на једно
или више нових (одвајање оснивањем) или постојећих спортских удружења
(одвајање припајањем).
На поделу и одвајање сходно се примењују одредбе овог закона о осни
вању, спајању и припајању спортских удружења.
У случају поделе или одвајања, за обавезе спортског удружења које су по
стојале пре уписа поделе, односно одвајања у Регистар, солидарно одговара
свако учествујуће спортско удружење које постоји након уписа поделе, одно
сно одвајања.
Спортско удружење коме је пренесен део имовине поделом или одваја
њем, као општи правни следбеник, ступа у све правне односе подељеног
спортског удружења, односно спортског удружења од којег је одвојен његов
део, са трећим лицима, а у вези с пренесеним делом имовине.
Члан 85.
Спортска удружења настала поделом, односно одвајањем уписују се у Ре
гистар после закључења уговора о разграничењу средстава, права и обавеза
(деобни биланс). Деобним билансом уређују се и питања везана за статус чла
нова спортског удружења и запослених.
Заступници спортских удружења која учествују, односно настају у поде
ли или одвајању подносе пријаву за упис у Регистар поделе, односно одвајања.
Спортско удружење престаје уписом поделе у Регистар, без спровођења
ликвидације. Спортско удружење не престаје одвајањем његовог дела, већ ме
ња статут ради усклађивања с променама које су у вези с одвајањем.
Престанак
Члан 86.
Спортско удружење престаје:
1) ако се број чланова смањи испод броја потребног за оснивање, а над
лежни орган удружења не донесе одлуку о пријему нових чланова у
року од 30 дана;
2) ако надлежни орган спортског удружења донесе одлуку о престанку
удружења;
3) статусном променом која води престанку удружења;
4) ако се утврди да је истекао мандат заступнику или управи спортског
удружења а да дуже од 60 дана од дана истека мандата није изабран, у
складу са статутом, нови заступник, односно управа, или ако седница
скупштине није одржана у роковима утврђеним статутом;
5) ако му је изречена мера забране обављања спортских активности и де
латности због тога што не испуњава услове за њихово обављање, а у
року одређеном у изреченој мери не испуни те услове;
6) ако је правноснажном одлуком надлежног суда утврђено да је реги
страција оснивања спортског удружења била ништава;
7) ако му је забрањен рад;
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8) у другим случајевима утврђеним законом, оснивачким актом или ста
тутом спортског удружења који су наведени као основ за престанак
удружења;
9) стечајем.
Спортско удружење престаје брисањем из Регистра.
О брисању из Регистра доноси се решење које је коначно у управном по
ступку. Против решења о брисању из Регистра може се покренути управни спор.
Члан 87.
Ликвидација спортског удружења спроводи се када спортско удружење
има довољно финансијских средстава за покриће свих својих обавеза.
На спровођење ликвидације спортског удружења сходно се примењују
одредбе закона којим се уређује ликвидација привредних друштава, ако овим
законом није друкчије одређено.
Током ликвидације престају овлашћења органа спортског удружења, ако
законом није друкчије одређено.
Члан 88.
Ако одлука о покретању ликвидације не буде донета иако су се стекли
услови за њено доношење, заступник спортског удружења дужан је да о томе
обавести Агенцију и спортског инспектора, без одлагања.
У случајевима из члана 86. став 1. тач. 4)–8) овог закона и у случају из ста
ва 1. овог члана, као и у случају када заступник не обавести Агенцију о томе да
су се стекли услови за спровођење ликвидације, спортски инспектор, по слу
жбеној дужности или на предлог лица које има правни интерес, у року од три
дана од дана пријема обавештења, односно од сазнања за испуњеност услова
за спровођење ликвидације, утврђује испуњеност услова за престанак спорт
ског удружења и пред надлежним судом покреће поступак ликвидације и
о томе обавештава Агенцију.
У називу спортског удружења уписује се ознака „у ликвидацији”.
Члан 89.
У поступку ликвидације послове спортског удружења води заступник
спортског удружења као ликвидациони управник, ако удружење не именује
друго лице или надлежни суд из оправданих разлога, на предлог лица које
има правни интерес, не именује другог ликвидационог управника.
Именовање или разрешење ликвидационог управника уписује се у
Регистар.
Члан 90.
Са имовином спортског удружења која преостане после намирења пове
рилаца ликвидациони управник поступа на начин предвиђен законом и ста
тутом спортског удружења.
Финансијски извештај састављен са даном завршетка ликвидације и из
вештај о спровођењу ликвидације одобрава скупштина спортског удружења,
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а ако се скупштина удружења не састане или не одржи због недостатка квору
ма, ликвидациони управник завршава поступак ликвидације и без одобрења.
После окончања ликвидације спортског удружења, ликвидациони
управник без одлагања подноси пријаву за брисање спортског удружења из
Регистра.
Члан 91.
Лице које је примило имовину спортског удружења из ликвидационог
остатка одговара до висине примљеног износа за евентуалне неизмирене оба
везе спортског удружења у ликвидационом поступку.
Члан 92.
Над спортским удружењем које је неспособно за плаћање спроводи се
стечајни поступак, у складу са законом.
На упис у Регистар података који се односе на стечај спортског удруже
ња сходно се примењују одредбе закона којим се уређује стечајни поступак, и
то одредбе о упису у надлежни регистар одлука из стечајног поступка.
Ако је над спортским удружењем спроведен стечајни поступак, орган ко
ји је тај поступак спровео, у року од 15 дана од дана окончања поступка, доста
вља Агенцији доказ о томе, након чега се, по службеној дужности, спроводи
брисање удружења из Регистра.
Члан 93.
Забрањено је деловање спортског удружења усмерено на насилно руше
ње уставног поретка, кршење зајемчених људских или мањинских права, или
изазивање расне, националне или верске мржње.
Одлуку о забрани рада спортског удружења чије је деловање супротно
одредби става 1. овог члана доноси Уставни суд.
Забрана рада спортског удружења односи се и на све делове удружења.
Симболи визуелног идентитета и друге ознаке спортског удружења ко
ме је забрањен рад не смеју се јавно употребљавати.
Одредбе ст. 1–4. овог члана сходно се примењују и на забрану рада пове
зивања више лица из члана 34. став 2. овог закона.
2.1.2. Спортско привредно друштво
Члан 94.
Спортско привредно друштво могу основати физичка и/или правна ли
ца, у складу са законом.
Агенција доставља извештај о уписима спортских привредних друштава
Министарству шестомесечно, и то: за период јануар-јун до 15. јула, а за пери
од јул-децембар до 15. јануара.
Спортско привредно друштво може обављати спортску активност и
спортску делатност ако испуњава услове из члана 33. овог закона и ако се те
активности и делатности обављају као претежна делатност спортског при
вредног друштва.
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Нето добит коју у текућој години оствари друштво из става 1. овог члана
мора бити најмање 70% реинвестирана у претежну делатност тог друштва.
На повреду конкуренције при обављању спортских делатности сходно се
примењују прописи којима се уређује заштита конкуренције, осим ако то ни
је супротно самој природи спортских активности и спортских делатности.
2.2. Предузетник
Члан 95.
Предузетник који се бави стручним радом у области спорта мора имати
одговарајуће спортско звање у складу са овим законом.
Министар у акту из члана 33. став 2. овог закона уређује за које спортске
делатности предузетнику није потребан посебан простор, опрема и кадрови.
На самостално обављање спортске делатности примењују се прописи ко
јима се уређује предузетништво, ако овим законом није друкчије одређено.
Члан 96.
Спортско привредно друштво, односно предузетник може се бавити по
словима посредовања приликом преласка спортисте из једне у другу спортску
организацију ако има ангажовано лице са одговарајућим спортским звањем и
ако има дозволу за рад издату од стране надлежног националног гранског
спортског савеза.
Надлежни национални грански спортски савез утврђује услове и посту
пак за стицање дозволе за рад из става 1. овог члана.
Министар даје сагласност на акт из става 2. овог члана.
Надлежни национални грански спортски савез издаје дозволу и обаве
штава Министарство о сваком издавању дозволе, у року од 15 дана од дана
издавања.
Члан 97.
Правна и физичка лица која не учествују у спортским такмичењима и
којима је претежна делатност спортско оспособљавање и спортско усавршава
ње трећих лица, а не чланова (школе фудбала, школе тениса, кампови и сл.)
или омогућавање спортског вежбања (фитнес центри, други спортски центри
и сл.), могу се оснивати само у облику привредног друштва, односно одгова
рајућем облику предузетништва и не могу у називу имати реч „клуб” или реч
„савез”.
2.3. Спортска друштва
Члан 98.
Спортске организације могу се, ради уређивања и остваривања зајед
ничких циљева и интереса, као и заједничког наступања у области спорта,
удруживати у спортска друштва.
Спортско друштво је носилац права на заједнички назив и заједничке
симболе, ако статутом спортског друштва није друкчије одређено.
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На оснивање, упис у Регистар, обављање спортских активности и спорт
ских делатности, стицање средстава и остваривање прихода, решавање споро
ва, одговорност, као и на друга питања у вези с радом спортских друштава,
сходно се примењују одредбе овог закона које се односе на спортска удруже
ња, ако овим законом није друкчије одређено.
2.4. Грански спортски савези
Члан 99.
Спортске организације, територијални грански спортски савези, само
стални професионални спортисти и стручна удружења у одређеној грани
спорта могу се, ради уређивања питања од заједничког интереса, заједничког
репрезентовања, уређивања питања организовања такмичења и статуса спор
тиста у одређеној грани спорта, односно области спорта, удруживати у гран
ске спортске савезе за једну или више спортских грана (национални, покра
јински, градски, општински).
Организације из става 1. овог члана морају бити уписане у Регистар.
Грански спортски савез који бројем окупљених чланова, спортским и
друштвеним положајем или другим околностима има фактички монопол над
обављањем спортских активности или на други начин има доминантан поло
жај у одређеној спортској грани – дужан је да прими у чланство лица из става
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
спортским правилима надлежних међународних спортских савеза.
Члан 100.
Национални грански спортски савези и покрајински грански спортски
савези уписују се у Регистар.
На оснивање, упис у Регистар, обављање спортских активности и спорт
ских делатности, стицање средстава и остваривање прихода, решавање споро
ва, одговорност, забрану дискриминације, као и на друга питања у вези с ра
дом гранских спортских савеза, сходно се примењују одредбе овог закона које
се односе на спортска удружења.
Регистрација оснивања гранског спортског савеза и регистрација других
података о гранском спортском савезу ништава је ако је под истим називом
раније већ уписан у Регистар други грански спортски савез или ако се назив
гранског спортског савеза јасно не разликује од назива другог спортског саве
за већ уписаног у Регистар.
Члан 101.
Национални грански спортски савез јесте највиши облик удруживања у
Републици Србији у одговарајућој грани спорта.
Национални грански спортски савези оснивају се првенствено с циљем:
развоја спортске гране, односно спортских активности и делатности у подручју
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свог деловања; усклађивања активности својих чланова; репрезентовања на
ционалног спорта у подручју свог деловања; стварања услова за постизање вр
хунских спортских резултата; учешћа у унапређивању стручног рада спорт
ских стручњака; подстицања бављења спортом, посебно деце и омладине, у
свом подручју деловања; организовања и вођења спортских такмичења.
Национални грански спортски савез који окупља више од половине ре
гистрованих спортских организација, врши функцију репрезентативног удру
жења послодаваца у погледу овлашћења за закључење посебног колективног
уговора за грану спорта за коју је надлежан, у складу са законом.
Члан 102.
Надлежни национални грански спортски савез утврђује спортска пра
вила у одговарајућој грани спорта, а у складу са међународно утврђеним
правилима.
Спортским правилима из става 1. овог члана утврђују се:
1. систем, пропозиције, правила и календар такмичења, укључујући и
одређивање професионалних лига;
2. правила за организовање спортских такмичења;
3. услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и по
ступак утврђивања њихове испуњености;
4. услови и критеријуми за учешће на националном лигашком спорт
ском такмичењу, односно професионалном спортском такмичењу и
поступак утврђивања њихове испуњености (дозвола за сезону);
5. начин и поступак регистровања уговора између спортисте и спорт
ске организације;
6. услови за организовање и учешће спортских организација у такмиче
њима за подручје више држава или више региона различитих држава;
7. услови и начин регистровања спортиста и спортских тренера за спорт
ску организацију, укључујући и регистровање страних спортиста;
8. мере за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и
недолично понашање, лажирање спортских резултата, расизам и шо
винизам);
9. медицинска заштита спортиста;
10. дисциплински поступак и дисциплинске казне;
11. статус спортиста и преласци спортиста у домаће и иностране спорт
ске организације, укључујући уступање спортиста између спортских
организација;
12. услови за вршење посредовања у преласцима спортиста из једне у
другу спортску организацију;
13. статус судија, суђење на такмичењима и статус других службених ли
ца на такмичењима;
14. обављање стручног рада у спортским организацијама;
15. друга питања утврђена законом.
Надлежни национални грански спортски савез дужан је да у року од 15 да
на од дана ступања на снагу спортских правила из става 1. овог члана достави
примерак тих правила Министарству.
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Члан 103.
На међународне гранске спортске савезе који имају седиште на терито
рији Републике Србије сходно се примењују одредбе овог закона које се одно
се на националне гранске спортске савезе.
2.5. Спортски савез Србије и други 
територијални спортски савези
Члан 104.
Организације у области спорта са одређене територије оснивају, ради
уређивања и остваривања спортских питања од заједничког интереса, терито
ријални спортски савез, односно савез спортова (за Републику Србију, ауто
номну покрајину, јединицу локалне самоуправе).
Спортски савез Србије јесте територијални спортски савез за Републику
Србију у који се удружују национални грански спортски савези, национална
спортска удружења, као и покрајински, градски и општински територијални
спортски савези.
Спортски савез Србије обавља послове којима се обезбеђују услови за
праћење, развој и унапређење масовног спорта, школског спорта и врхунског
спорта у неолимпијским спортовима, као и друге послове у складу са овим за
коном и Стратегијом развоја спорта у Републици Србији (у даљем тексту: Стра
тегија), а посебно:
– утврђује, као поверени посао, својство лица које се самостално бави
спортом као јединим и основним занимањем на основу мерила за
утврђивање тог својства, која утврђује уз сагласност Министарства;
– решава арбитражне спорове за неолимпијске спортове;
– учествује у раду Управног одбора Републичког завода;
– у своје име предлаже годишње и посебне програме којима се остварује
општи интерес у области спорта и прикупља од својих чланова (нацио
налних гранских спортских савеза неолимпијских спортова и терито
ријалних спортских савеза) и у њихово име предлаже годишње и посеб
не програме којима се остварује општи интерес у области спорта;
– учествује у раду стручних комисија које врше евалуацију програма ко
ји се финансирају у складу са овим законом;
– даје мишљење на акт министра којим се утврђује национални грански
спортски савез чији се програми финансирају из буџета Републике Ср
бије, спортске гране и спортски објекти од значаја за Републику Србију;
– учествује у раду комисије за припрему категоризације спортова, спор
тиста и спортских стручњака и врше рангирање;
– даје мишљење у вези са кандидатуром за организацију великих међу
народних спортских такмичења на територији Републике Србије.
На оснивање, упис у Регистар и обављање спортских активности и спорт
ских делатности, стицање средстава и остваривање прихода, као и на друга
питања у вези са радом територијалног спортског савеза сходно се примењују
одредбе овог закона које се односе на спортска удружења, ако овим законом
није друкчије одређено.
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2.6. Олимпијски комитет Србије
Члан 105.
Олимпијски комитет Србије јесте организација у области спорта, образо
вана у складу с Олимпијском повељом и призната од стране Међународног
олимпијског комитета.
Олимпијски комитет Србије обавља послове којима се обезбеђују услови
за: праћење, развој и унапређење врхунског спорта и система врхунског спор
та у олимпијским спортовима, организацију и одржавање међународних
спортских такмичења која су у надлежности Међународног олимпијског ко
митета, остваривање муђудржавне и међународне спортске сарадње и реали
зацију програма и пројеката из ове области који су од општег интереса за Ре
публику Србију, као и друге послове у складу са овим законом, а посебно:
– решава арбитражне спорове за олимпијске и параолимпијске спортове;
– учествује у раду Управног одбора Републичког завода;
– у своје име предлаже годишње и посебне програме којима се оствару
је општи интерес у области спорта и прикупља од својих сталних чла
нова (националних гранских спортских савеза олимпијских спортова)
и у њихово име предлаже годишње и посебне програме којима се
остварује општи интерес у области спорта;
– учествује у раду стручних комисија које врше евалуацију програма ко
ји се финансирају у складу с овим законом;
– даје мишљење на акт министра којим се утврђују национални грански
спортски савези чији се програми финансирају из буџета Републике Ср
бије, спортске гране и спортски објекти од значаја за Републику Србију;
– учествују у раду комисије за припрему категоризације спортова, спор
тиста и спортских стручњака и врше рангирање;
– даје мишљење у вези с кандидатуром за организацију великих међуна
родних спортских такмичења на територији Републике Србије за
олимпијске спортове.
Олимпијски комитет Србије своје активности обавља у складу са начели
ма олимпијског покрета и Олимпијском повељом Међународног олимпијског
комитета.
На оснивање, упис у регистар и обављање спортских активности и спорт
ских делатности, као и на друга питања у вези с радом и програмима Олим
пијског комитета Србије, сходно се примењују одредбе овог закона које се од
носе на националне гранске спортске савезе, ако овим законом није друкчије
одређено.
Одредбе ст. 1–4. овог члана сходно се примењују и на Параолимпијски
комитет Србије.
Речи „олимпијски” и „олимпијада”, самостално или у међусобној вези,
као и одговарајуће речи или групе речи у страном језику, могу бити коришће
не у називу, односно пословном имену неке организације или за означавање
одређене спортске приредбе само уз сагласност Олимпијског комитета Србије.
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2.7. Стручна и друга удружења и савези 
у области спорта
Члан 106.
Спортски стручњаци и стручњаци у спорту могу се ради уређивања и
остваривања стручних спортских питања од заједничког интереса удружива
ти у стручна спортска удружења (удружења тренера, судија и др.).
Спортске организације, спортска друштва, спортски савези и друга прав
на и физичка лица могу ради остваривања заједничких циљева и интереса у
области спорта оснивати и друга удружења (организациони одбори, удруже
ња навијача и др.) и савезе у области спорта.
На оснивање, упис у Регистар и обављање спортских активности и спорт
ских делатности, као и на друга питања у вези с радом удружења и савеза из
ст. 1. и 2. овог члана, сходно се примењују одредбе овог закона које се односе
на спортска удружења.
2.8. Завод за спорт и медицину спорта 
Републике Србије
Члан 107.
Републички завод јесте установа која обавља делатност ради развоја
стручног рада и задовољавања стручних потреба у области спорта.
Делатност Републичког завода обухвата:
1. периодична тестирања, односно праћење антрополошких каракте
ристика деце, омладине и одраслих;
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
припрема врхунских и перспективних спортиста;
4. вођење матичних евиденција у области спорта (прикупљање подата
ка и обрада) и периодично објављивање и публиковање збирних по
датака из матичних евиденција;
5. стручно усавршавање спортских стручњака и стручњака у области
медицине спорта у сарадњи са високошколском установом, у складу
са законом;
6. обављање надзора над стручним радом у области спорта, преко ис
такнутих спортских стручњака (стручни спортски надзорници);
7. евалуацију здравственог стања учесника у физичким активностима;
8. унапређење здравственог стања и функционалних способности пер
спективних и врхунских спортиста;
9. организациону и стручну помоћ организацијама које реализују про
граме којима се остварује општи интерес у области спорта;
10. саветовање при планирању, изградњи и реконструкцији спортских
објеката од значаја за Републику Србију;
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11. пропагандну, издавачку, научну, истраживачко-развојну и библиотеч
ку делатност у области спорта и медицине спорта, у складу са законом;
12. учествовање у изради Стратегије;
13. давање објашњења значајних питања везано за развој спорта у Репу
блици Србији;
14. међународну сарадњу у области спорта и медицине спорта.
Републички завод може обављати и здравствену делатност, односно од
ређене послове здравствене делатности, у складу са законом којим се уређује
здравствена заштита.
Републички завод може обављати и друге послове, у складу са Статутом.
На Статут Републичког завода сагласност даје Влада, а на општи акт ко
јим се уређује организација и систематизација радних места у Републичком
заводу сагласност даје министар.
Послови из става 2. тач. 4) и 6) овог члана обављају се као поверени
послови.
Члан 108.
Органи Републичког завода јесу: директор и управни одбор.
Управни одбор Републичког завода има седам чланова, од којих два
представника Министарства, једног представника истакнутих стручњака из
области спорта које предлаже Министарство, једног представника Олимпиј
ског комитета Србије, једног представника Спортског савеза Србије и два
представника Републичког завода.
За члана управног одбора и директора Републичког завода може бити
именовано лице које има високо образовање.
Управни одбор Републичког завода одлучује већином гласова од укуп
ног броја чланова управног одбора.
Директора, председника и чланове управног одбора Републичког завода
именује и разрешава Влада.
Надзор над законитошћу рада Републичког завода врши Министарство.
Члан 109.
На организацију и рад Републичког завода примењују се прописи о јав
ним службама, ако овим законом није друкчије одређено.
Средства за рад Републичког завода обезбеђују се у буџету Републике
Србије и из других извора, у складу са законом.
2.9. Установе и привредна друштва у области спорта
Члан 110.
Установе у области спорта могу оснивати, у складу са законом којим се
уређују јавне службе, Република Србија, аутономна покрајина и јединица ло
калне самоуправе (у даљем тексту: оснивач) и у буџету оснивача обезбеђују се
средства за рад, у складу са законом.
Годишњи програм рада установе из става 1. овог члана одобрава оснивач.
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Установе у области спорта могу оснивати и друга правна и физичка ли
ца, под условима прописаним законом.
Привредна друштва за обављање спортске делатности могу оснивати
физичка или правна лица у складу са законом.
Установе и привредна друштва из ст. 1, 3. и 4. овог члана могу обављати
спортску делатност ако имају обезбеђен одговарајући простор, односно обје
кат, одговарајућу опрему, одговарајуће спортске стручњаке у зависности од вр
сте делатности, ако испуњавају услове у погледу безбедности за обављање де
латности и ако имају одговарајућу унутрашњу организацију, односно службу.
Министар прописује ближе услове из става 5. овог члана.
Испуњеност услова из става 5. овог члана проверава спортски инспектор
у оквиру редовног инспекцијског надзора.
2.10. Спортске задужбине и фондације
Члан 111.
Ради остваривања друштвено корисних циљева у области спорта могу се
оснивати спортске задужбине и фондације.
На оснивање и рад спортских задужбина и фондација примењују се про
писи о задужбинама и фондацијама.
Дозвола за сезону
Члан 112.
На националним лигашким спортским такмичењима и професионал
ним спортским такмичењима у спортовима у којима је то правилима нацио
налног гранског спортског савеза, односно правилима надлежног међународ
ног спортског савеза предвиђено, у одређеној спортској сезони могу да
учествују само спортске организације које су добиле дозволу за сезону.
Дозволу из става 1. овог члана може добити спортска организација која
испуњава прописане услове за бављење спортским активностима и спортским
делатностима и посебне услове за издавање дозволе за сезону утврђене од
стране надлежног националног гранског спортског савеза.
Национални грански спортски савез утврђује најмање следеће групе
критеријума, односно услова за давање дозволе, у складу са законом:
1. спортски;
2. инфраструктурни;
3. персонални и административни, односно организациони;
4. правни;
5. финансијски.
Спортска организација-организатор такмичења из става 1. овог члана
дужна је да има запослено или ангажовано лице са одговарајућим спортским
звањем које координира обављање послова који се односе на безбедност уче
сника спортских такмичења чији је организатор, као и лице са звањем спорт
ског менаџера за оперативне, односно извршне послове.
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Финансијски услови из става 3. тачка 5. овог члана обухватају и ревизију
финансијских извештаја спортске организације.
Одредба става 4. овог члана сходно се примењује и на надлежни нацио
нални грански спортски савез.
Надлежни национални грански спортски савез утврђује испуњеност
услова из ст. 1–5. овог члана пре почетка такмичарске сезоне и издаје дозволу.
Спортска сезона из става 1. овог члана траје једну такмичарску сезону,
ако спортским правилима надлежног међународног спортског савеза није
друкчије одређено.
Члан 113.
Надлежни национални грански спортски савез води систем такмичења у
спортској грани за коју је основан.
У остваривању својих циљева везаних за вођење система спортских так
мичења, надлежни национални грански спортски савез може поверити вође
ње одређених такмичења, укључујући и издавање дозвола за сезону, удруже
њу или организацији коју су основале спортске организације које учествују у
такмичењу или сам надлежни национални грански савез.
Спортско такмичење у којем већина учесника има статус професионал
них спортиста сматра се професионалним спортским такмичењем, у складу са
овим законом.
Измене система такмичења у надлежности националног гранског спорт
ског савеза могу се примењивати најраније по истеку једне такмичарске сезо
не од утврђивања тих измена.
Пропозиције такмичења у надлежности националног гранског спорт
ског савеза утврђују се најкасније 30 дана пре почетка такмичења и не могу се
мењати у току такмичарске сезоне на коју се односе.

III. ОПШТИ ИНТЕРЕС
Члан 114.
Општи интерес у области спорта јесте:
1) обезбеђивање услова за припрему, учешће и остваривање врхун
ских спортских резултата спортиста на олимпијским играма, парао
лимпијским играма и другим великим међународним спортским
такмичењима;
2) активности националних гранских спортских савеза, Олимпијског ко
митета Србије, Параолимпијског комитета Србије и Спортског савеза
Србије преко којих се остварује општи интерес у области спорта,
укључујући и унапређење заштите здравља спортиста, унапређење
стручног рада и стручног оспособљавања у спорту;
3) изградња, опремање и одржавање спортских објеката који су од посеб
ног значаја за развој спорта на подручју Републике Србије, водећи ра
чуна о регионалној покривености;
4) стипендије за спортско усавршавање врхунских спортиста аматера и
новчана помоћ врхунским спортистима са посебним заслугама;
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5) национална признања и награде за посебан допринос развоју и афир
мацији спорта;
6) активности спортских кампова за перспективне спортисте, који су
од посебног значаја за Републику Србију;
7) организација међународних и националних спортских такмичења
од значаја за Републику Србију, међудржавна и међународна спорт
ска сарадња;
8) обезбеђивање услова за организовање и одржавање школских и сту
дентских спортских такмичења на нивоу Републике Србије;
9) активности на испуњавању међународних обавеза у спорту и разви
јање спорта и сарадње са организацијама из дијаспоре;
10) спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолич
но понашање);
11) научни скупови, истраживачко-развојни и научно-истраживачки
пројекти у спорту и издавање спортских публикација од национал
ног значаја;
12) унапређење рекреативног спорта, промоција и подстицање бављења
спортом свих грађана Републике Србије, а нарочито деце, жена,
омладине и особа са инвалидитетом;
13) делатност и програми организација у области спорта чији је оснивач
Република Србија.
За остварење општег интереса у области спорта из става 1. овог члана
обезбеђују се средства у буџету Републике Србије.
Средства која се у буџету Републике Србије остваре приређивањем ига
ра на срећу, у складу са законом, користе се за остваривање општег интереса
из става 1. овог члана.
Члан 115.
Општи интерес у области спорта из члана 114. овог закона остварује се
кроз финансирање или суфинансирање програма и пројеката, и то:
1) за тач. 1)–8) на годишњем нивоу (у даљем тексту: годишњи програм);
2) за тач. 9)–12) по јавном позиву (у даљем тексту: посебни програм).
Програме из става 1. овог члана достављају носиоци програма у смислу
овог закона према динамици утврђеној Програмским календаром из члана
118. овог закона.
Носиоци програма, у смислу овог закона, који поднесу годишњи про
грам у којем су обухваћене и активности од општег интереса за које се сагла
сно овом закону подноси посебни програм, не могу за исте активности да кон
куришу и у том посебном програму.
Министарство може изузетно одобрити одређени програм којим се реа
лизује општи интерес у области спорта из члана 114. став 1. овог закона и на
основу поднетог предлога програма у току године, без јавног позива, у случа
ју када је у питању програм од посебног значаја за остваривање општег инте
реса у спорту, а подносе га носиоци програма из члана 117. овог закона или
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када је у питању програм који није из објективних разлога могао бити поднет
у складу с Програмским календаром, а предмет и садржај програма је такав да
може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма.
Члан 116.
Предлог програма може се изузетно односити и на активности које се
реализују у дужем временском периоду, до четири године, под условом да је
то нужно с обзиром на природу и циљеве активности, да су предлогом програ
ма за сваку годину предвиђена потребна средства и да су мерљиви годишњи
резултати реал изације програма.
Наставак реализације програма из става 1. овог члана одобрава се сваке
године.
Реализација, односно наставак програма из ст. 1. и 2. овог члана може
се одобрити само ако је поднет годишњи извештај за претходну буџетску го
дину у складу с уговором о реализовању програма и ако су остварени очеки
вани резултати.
Достављање програма
Члан 117.
Предлог свог годишњег програма подноси Олимпијски комитет Србије,
односно Параолимпијски комитет Србије.
Предлог свог годишњег програма подноси Спортски савез Србије.
Национални грански спортски савези олимпијских и параолимпијских
спортова предлоге својих годишњих програма подносе обједињено преко Олим
пијског комитета Србије, а сви остали национални грански спортски савези под
носе предлоге годишњих програма обједињено преко Спортског савеза Србије.
Предлог годишњег програма давања стипендија за спортско усавршава
ње врхунских спортиста аматера, националних признања за посебан допри
нос развоју и афирмацији спорта, доделе награда и новчане помоћи врхун
ским спортистима и организације кампова за перспективне спортисте,
подноси надлежни национални грански спортски савез.
Учесници у систему спорта могу поднети предлоге годишњих програма
преко свог националног гранског спортског савеза.
Предлог програма изградње, опремања и одржавања спортског објекта,
подноси власник, односно корисник земљишта или спортског објекта уз са
гласност власника земљишта, односно спортског објекта.
Предлог програма организовања међународне спортске приредбе од
значаја за Републику Србију подноси учесник у систему спорта који има сагла
сност за кандидовање и организовање те приредбе, обезбеђену у складу са
овим законом.
Предлоге посебних програма подносе Олимпијски комитет Србије, у
своје име и у име националних гранских савеза олимпијских и параолимпиј
ских спортова, Спортски савез Србије и национални грански спортски савези
неолимпијских спортова, струковна удружења и клубови и високошколске и
научноистраживачке установе.
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Програмски календар
Члан 118.
Годишњи програм извршава се према следећој динамици:
– 1. јун – носиоци програма достављају своје предлоге годишњих про
грама Министарству;
– 1. јул – министар образује стручну комисију за избор програма и
пројеката која анализира и оцењује поднете предлоге годишњих
програма;
– 15. јул – Министарство утврђује обједињени предлог годишњих про
грама реализације општег интереса у области спорта, на предлог
стручне комисије, за наредну буџетску годину;
– 15. децембар – Министарство ревидира предлоге годишњих програма
и усклађује их са средствима утврђеним у буџету Републике Србије за
наредну годину;
– 30. децембар – Министарство обавештава носиоце програма о висини
одобрених средстава по програмима и пројектима.
Посебни програм извршава се по јавном позиву, а према следећој ди
намици:
– 15. јануар – Министарство утврђује оквирне износе за финансирање
програма од општег интереса у спорту по ближим наменама;
– 1. фебруар – Министарство објављује јавни позив и утврђује рок до
30 дана за достављање предлога програма за реализацију општег инте
реса у спорту, а министар образује стручну комисију за избор програ
ма и пројеката;
– 15. април – стручна комисија даје оцену поднетих предлога и доставља
Министарству предлог за одобрење програма;
– 15. мај – Министарство одлучује о одобрењу програма којима се оства
рује општи интерес;
– 1. јун – Министарство обавештава носиоце програма о одобреним про
грамима.
Рокови из става 1. овог члана представљају крајњи рок у Програмском
календару.
Услови и критеријуми
Члан 119.
Одобравање годишњих и посебних програма из члана 115. став 1. овог
закона врши се у складу са овим законом и Стратегијом, а код годишњих про
грама и у односу на категоризације у смислу овог закона.
Предлози програма којима се остварује општи интерес у области спор
та одобравају се у зависности од тога да ли је за програме потребно обезбе
дити финансијска средства у целини или у одређеном делу из буџета Репу
блике Србије.
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Програм из става 1. овог члана финансира се у висини и под условима
који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета Републике Срби
је постигну намеравани резултати.
Грана спорта у оквиру које се реализује програм треба да је од посебног
значаја за Републику Србију.
Носилац програма мора да буде регистрован у складу са законом, да ис
кључиво или претежно послује на недобитној основи, ако овим законом није
друкчије одређено, да има седиште у Републици Србији, да је директно одго
воран за припрему и извођење програма, да је претходно обављао делатност
најмање годину дана и да је са успехом реализовао одобрени програм, уколи
ко је био носилац програма ранијих година.
Носилац програма не може да: буде у поступку ликвидације, стечаја и
под привременом забраном обављања делатности; има блокаду пословног ра
чуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или
привредни преступ у вези са његовом делатношћу.
Финансирање активности из програма може да обухвати само део зарада
запослених, материјалних трошкова и административних трошкова, а највише
до 20% од одобрене висине средстава из буџета Републике Србије за тај програм.
При одобравању програма којим се остварује општи интерес у области
спорта, приоритет имају програми који су структурне и развојне природе, а
између програма организовања, односно учешћа на спортским приредбама,
приоритет имају програми који се односе на спортске приредбе вишег ранга.
Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од
временског периода за реализацију програма.
Министар ближе уређује: критеријуме и начин одобравања програма и
доделе средстава; изглед и садржину предлога програма и документацију која
се уз предлог подноси; садржину и изглед извештаја о реализацији програма,
начин и поступак контроле реализације одобрених програма.
Члан 120.
Ако је у једној спортској грани регистровано више националних гран
ских спортских савеза, финансирају се програми само једног националног
гранског спортског савеза којима се остварује општи интерес.
Министар доноси акт којим утврђује:
1) преко којих се националних гранских спортских савеза остварује оп
шти интерес у области спорта у Републици Србији;
2) спортске гране у Републици Србији;
3) спортске гране које су од посебног значаја за Републику Србију;
4) спортске објекте који су од посебног значаја за развој спорта на под
ручју Републике Србије.
Министар доноси акт из става 2. овог члана нарочито на основу: органи
зације савеза, броја учлањених организација и спортиста, економске снаге,
медијског и друштвеног утицаја, развијености спортске гране, националне и
међународне организованости и традиције, као и спортских резултата.
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Пре доношења акта из става 2. овог члана, министар прибавља мишље
ње Олимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије, националних
гранских спортских савеза и високошколских установа у области спорта.
Одобрење програма
Члан 121.
За оцену годишњих и посебних програма министар формира стручну
комисију у којој учествују представници Олимпијског комитета Србије, Спорт
ског савеза Србије и Републичког завода.
Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога, на
основу овог закона и услова и критеријума наведених у јавном позиву и доста
вља министру предлог за одобравање програма.
О одобрењу програма министар одлучује решењем.
Подносилац програма који сматра да испуњава услове и критеријуме из
јавног позива, а средства му нису додељена, може на решење о одобравању
програма поднети приговор министру, у року од осам дана од дана пријема
обавештења.
Министар одлучује решењем о поднетом приговору у року од 15 дана од
дана пријема приговора и уколико је приговор основан може изменити рани
ју одлуку.
Решење министра из става 5. овог члана коначно је и против њега се мо
же водити управни спор.
Уговарање
Члан 122.
Са подносиоцем одобреног програма Министарство закључује уговор о
реализовању програма, којим се обавезно уређује: назив и седиште носиоца
програма; врста и садржина програма; време реализације програма, односно
обављања активности; циљеви и очекивани резултати; висина додељених
средстава; временски план употребе средстава; начин надзора над одвијањем
реализације програма, обавезе носиоца програма у погледу подношења изве
штаја о реализацији програма; доказивање реализације програма, наменског
коришћења средстава, медијског представљања програма и учешћа Републи
ке Србије у његовом финансирању.
Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закљу
чење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је од
устао од предлога програма.
Уговор о реализовању програма којим се остварује општи интерес у
области спорта закључен супротно одредбама овог закона ништав је.
Подносилац одобреног програма коме су пренета средства дужан је да
наменски користи средства добијена из буџета Републике Србије, а набавку
добара, услуга или радова у оквиру тих средстава мора вршити у складу са за
коном којим се уређују јавне набавке.
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Национална признања, награде и стипендије
Члан 123.
Спортистима, држављанима Републике Србије који као репрезентатив
ци Републике Србије освоје медаљу на Олимпијским играма, Параолимпиј
ским играма, Шаховској олимпијади, светским и европским првенствима у
олимпијским и параолимпијским спортским дисциплинама, или су били, од
носно буду носиоци светског рекорда у олимпијским и параолимпијским
спортским дисциплинама, или постану освајачи ДЕЈВИС Куп-а или ФЕД Куп-а
Међународне тениске федерације, додељује се национално спортско призна
ње у виду доживотног месечног новчаног примања након навршених 40 годи
на живота.
Спортистима и тренерима држављанима Републике Србије, који као
чланови репрезентације Републике Србије на Олимпијским играма, Парао
лимпијским играма, Шаховској олимпијади и светским и европским првен
ствима у олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини освоје једну
од медаља или освоје ДЕЈВИС Куп или ФЕД Куп Међународне тениске федера
ције, додељује се новчана награда.
Члан 124.
Право на национално спортско признање из члана 123. став 1. овог зако
на остварује се од дана доношења акта о додели тог признања.
Влада уређује ближе услове и висину националних спортских признања
и новчаних награда и доноси акт о додели националног спортског признања
и новчане награде, на предлог Министарства.
Уколико носилац националног спортског признања својим понашањем
или учешћем у активностима које нису у складу са законом, спортским прави
лима или другим општим актима организација у области спорта штети угледу
спорта, и на тај начин, угледу Републике Србије, Влада може, на предлог Ми
нистарства, да укине национално спортско признање.
Члан 125.
Награде за посебан допринос развоју и афирмацији неолимпијског спор
та и критеријуми за њихову доделу уређују се посебним актом Владе, при че
му висина износа награда не може да прелази износе утврђене за олимпијске
спортове.
Члан 126.
Врхунским спортистима аматерима за спортско усавршавање додељује
се стипендија, а врхунским спортистима са посебним заслугама за развој спор
та у Републици Србији може се доделити новчана помоћ.
Члан 127.
Број стипендија које могу добити врхунски спортисти истог гранског са
веза одређује се према рангу спорта који је утврђен категоризацијом спорто
ва, у складу са овим законом.
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Члан 128.
Новчану помоћ може добити врхунски спортиста са посебним заслугама
за развој спорта који је категоризацијом спортиста, у складу са овим законом,
рангиран као заслужни спортиста.
Члан 129.
Министар утврђује ближе услове и критеријуме за стипендирање врхун
ских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи
врхунским спортистима са посебним заслугама, као и критеријуме за утврђи
вање висине месечног износа стипендија и висине новчане помоћи.
Извештавање
Члан 130.
Подносиоци одобрених програма обавезни су да Министарству, на ње
гов захтев, као и у року који је предвиђен уговором о реализовању програма,
а најмање једном годишње, доставе извештај са потребном документацијом о
остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета
Републике Србије.
Подносиоци одобреног програма у завршном извештају о реализацији
програма врше и процену постигнутих резултата са становишта поставље
них циљева.
Министарство може обуставити даље финансирање програма, односно
једнострано раскинути уговор о реализовању програма ако подносилац одо
бреног програма не достави извештај у року предвиђеном уговором.
Подносиоцу одобреног програма не могу бити одобрена средстава за ре
ализацију новог програма пре него што поднесе извештај у складу са ст. 1. и 2.
овог члана.
Подносиоци одобреног програма најмање једном годишње чине доступ
ним јавности извештај о свом раду и о обиму и начину стицања и коришћења
средстава и тај извештај достављају Министарству. На свим документима и ме
дијским промоцијама везаним за реализовање програма мора бити истакнуто
да се програм финансира средствима из буџета Републике Србије.
Подносилац одобреног програма дужан је да чува евиденцију, односно
документацију која се односи на реализовање тог програма десет година од
дана када је тај програм завршен, ако законом није друкчије одређено.
Контрола реализације
Члан 131.
Министарство врши надзор над реализацијом програма и наменским
коришћењем одобрених средстава и једном годишње извештава Владу о ко
ришћењу средстава буџета Републике Србије за остваривање општег интереса
у области спорта, утврђеног овим законом.
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Члан 132.
Министарство ставља на увид јавности: извештај о поднетим предлози
ма програма са траженим износом средстава, извештај о одобреним програ
мима са износом одобрених средстава, годишњи извештај о реализовању свих
одобрених програма за остваривање општег интереса у спорту.
Члан 133.
Средства добијена из буџета Републике Србије за реализовање програма
којима се остварује општи интерес у области спорта морају се вратити даваоцу
средстава, заједно са затезном каматом од момента пријема, уколико подноси
лац програма:
1) нетачно или непотпуно обавести даваоца средстава о битним околно
стима везаним за одобрење и реализовање програма;
2) својим пропустом не изврши програм у целини или га изврши у не
битном делу;
3) употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се
не придржава прописаних или уговорених мера које су утврђене ради
осигурања реализације програма;
4) не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је давалац средстава претходно упозорио на неправилности и
последице;
5) престане да испуњава услове који су на основу овог закона потребни
за добијање средстава;
6) спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених
контролних мера.
Министарство ће захтевати повраћај дела датих средстава ако је про
грам само делимично реализован или је реализован са битним закашњењем
одговорношћу подносиоца програма, осим ако су реализованим активности
ма постигнути битни ефекти програма.
Министарство врши, по завршетку одобреног програма, анализу реали
зације програма и постизања планираних ефеката и, у случају да оцени да
планирани ефекти нису постигнути у битном делу пропустом подносиоца
програма, затражиће од подносиоца програма да утврди одговорност лица ко
ја су реализовала програм.
Подносилац програма из ст. 1–3. овог члана не може добијати средства
из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоу
праве за реализацију својих програма две године од дана када је утврђено по
стојање околности из ст. 1–3. овог члана.
Потребе и интереси грађана у области спорта 
у аутономној покрајини
Члан 134.
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обез
беђују средства у буџету аутономне покрајине, у складу са овим законом, јесу:
1) изградња, опремање и одржавање спортских објеката којима се до
приноси развоју спорта на територији аутономне покрајине, односно
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обезбеђују услови за развој врхунског спорта на територији аутоном
не покрајине (спортски објекти од значаја за аутономну покрајину);
2) промоција и подстицање бављења грађана спортом, посебно деце,
омладине, жена и особа са инвалидитетом, на територији аутономне
покрајине;
3) организација спортских такмичења од значаја за аутономну покрајину;
4) стварање услова за развој врхунског спортског стваралаштва и уна
пређење квалитета рада са младим спортским талентима на терито
рији аутономне покрајине;
5) школска спортска такмичења на нивоу аутономне покрајине;
6) делатност Покрајинског завода и других организација у области
спорта чији је оснивач аутономна покрајина;
7) активности покрајинских спортских савеза од значаја за аутономну
покрајину;
8) развој спортских грана које су од посебног значаја за аутономну по
крајину;
9) спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолич
но понашање) на нивоу аутономне покрајине и унапређење заштите
здравља спортиста;
10) стручно-спортски скупови, истраживачко-развојни и научно-истра
живачки пројекти и издавање спортских публикација од значаја за
аутономну покрајину;
11) унапређивање стручног рада у организацијама у области спорта са
територије аутономне покрајине;
12) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос
развоју спорта у аутономној покрајини;
13) стипендије за спортско усавршавање категорисаних спортиста, по
себно перспективних спортиста;
14) прикупљање и дистрибуција података у области спорта од значаја за
аутономну покрајину, укључујући периодична тестирања и праћење
стања физичких способности деце, омладине и одраслих на терито
рији аутономне покрајине;
15) друге потребе и интереси грађана у области спорта од значаја за ауто
номну покрајину, које утврди аутономна покрајина преко својих органа.
Подносилац програма којим се обезбеђује остваривање потреба и инте
реса грађана у аутономној покрајини не може за финансирање истих активно
сти да конкурише и за средства од другог нивоа власти у Републици Србији.
Члан 135.
Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом:
1) обезбеђује остваривање потреба и интереса грађана у области спорта
на територији аутономне покрајине из члана 134. овог закона;
2) уређује и води евиденције у области спорта од значаја за аутономну
покрајину;
3) утврђује спортске објекте од значаја за аутономну покрајину;
86

CONSTITUTIO ATHLETICAE – ВОДИЧ КРОЗ СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ

4) обезбеђује услове за рад, односно обављање делатности Покрајинског
завода и других организација у области спорта чији је оснивач ауто
номна покрајина;
5) утврђује преко којих се покрајинских спортских савеза задовољавају
потребе и интереси грађана на територији аутономне покрајине када
је у једној спортској грани регистровано више покрајинских гранских
спортских савеза и утврђује које спортске гране су од посебног знача
ја за аутономну покрајину;
6) уређује ближе услове за коришћење јавних спортских терена на тери
торији аутономне покрајине;
7) врши инспекцијски надзор над спровођење овог закона на територи
ји аутономне покрајине;
Послови из става 1. тач. 6) и 7) овог члана врше се као поверени.
Члан 136.
Одредбе овог закона које се односе на услове, критеријуме и начин одо
брења програма, односно финансирање делатности којима се остварује општи
интерес у области спорта, закључење уговора, подношење извештаја и обаве
зу враћања добијених средстава, сходно се примењују и на програме, односно
делатности којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у
аутономној покрајини.
Аутономна покрајина преко својих органа уређује ближе услове, крите
ријуме и начин и поступак доделе средстава из буџета аутономне покрајине,
односно одобрење програма за остваривање потреба и интереса грађана у
области спорта на територији аутономне покрајине и начин јавног објављива
ња података о предложеним програмима за финансирање, одобреним програ
мима и реализацији одобрених програма.
Против коначне одлуке о одобрењу програма којим се остварују потребе
и интереси грађана у области спорта у аутономној покрајини, може се водити
управни спор.
Предлог свог годишњег програма и програма својих чланова за оствари
вање потреба и интереса грађана из члана 134. став 1. тач. 2),5),7),11) и 14)
овог закона, подноси територијални спортски савез аутономне покрајине, а за
остале програме – подносиоци тих програма, у складу са динамиком утврђе
ном у члану 118. став 1. овог закона.
Потребе и интереси грађана у области спорта 
у јединицама локалне самоуправе
Члан 137.
Потребе и интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују средства
у буџету јединица локалне самоуправе, у складу са законом, јесу:
1) подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно
бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са
инвалидитетом;
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2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији
јединице локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у
стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских
објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;
3) организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу
локалне самоуправе;
4) спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета
стручног рада са њима;
5) учешће спортских организација са територије јединице локалне са
моуправе у европским клупским такмичењима;
6) предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и
друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска
такмичења и др.);
7) делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан је
диница локалне самоуправе;
8) активности спортских организација, спортских друштава, удружења,
гранских и територијалних спортских савеза на територији једини
це локалне самоуправе од посебног значаја за јединицу локалне са
моуправе, у зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за
јединицу локалне самоуправе, која је категорија спортске гране, ко
лико спортиста окупља, у којој мери се унапређује стручни рад, у
ком рангу такмичења спортска организација учествује и у којој мери
се повећава обухват бављења грађана спортом;
9) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног
спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укљу
чујући и антидопинг образовање;
10) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста,
посебно перспективних спортиста;
11) спречавање негативних појава у спорту;
12) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих
учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће ба
вљење спортским активностима и делатностима;
13) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција реле
вантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у
области спорта на територији јединице локалне самоуправе, истра
живачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;
14) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територи
је јединице локалне самоуправе и подстицање запошљавања високо
квалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;
15) рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне само
управе, кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активно
сти и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта;
16) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос
развоју спорта.
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За задовољавање потреба и интереса грађана из става 1. овог члана једи
нице локалне самоуправе обезбеђују у свом буџету одговарајућа средства.
Подносилац програма којим се обезбеђује остваривање потреба и инте
реса грађана из става 1. овог члана не може за финансирање истих активности
да конкурише и за средства од другог нивоа власти у Републици Србији.
Члан 138.
Одредбе овог закона које се односе на услове, критеријуме и начин одо
брења програма, односно финансирање делатности којима се остварује општи
интерес у области спорта, закључење уговора, подношење извештаја и обаве
зу враћања добијених средстава, сходно се примењују и на програме, односно
делатности којима се задовољавају потребе грађана у области спорта у једини
цама локалне самоуправе.
Јединица локалне самоуправе преко својих органа уређује ближе услове,
критеријуме и начин и поступак доделе средстава из буџета јединице локалне
самоуправе, односно одобрење програма за задовољавање потреба грађана у
области спорта на територији јединице локалне самоуправе и начин јавног
објављивања података о предложеним програмима за финансирање, одобре
ним програмима и реализацији одобрених програма.
Предлог свог годишњег програма и програма својих чланова за оствари
вање потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 3), 4), 6), 8), 12),
13) и 14) овог закона, подноси територијални спортски савез јединице локал
не самоуправе, а за остале програме носиоц
 и тих програма, у динамици утвр
ђеној чланом 118. став 1. овог закона.
Потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1, 2. и 6. овог закона имају
приоритет при избору програма којим се задовољавају потребе грађана у
области спорта у јединици локалне самоуправе.
Против коначне одлуке о одобрењу програма којим се задовољавају
потребе грађана у области спорта у јединицама локалне самоуправе може се
водити управни спор.

IV. КАТЕГОРИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА
Члан 139.
Националном категоризацијом спортова утврђују се критеријуми за ка
тегорисање и одређује ранг спортских грана на основу остварених резултата,
националне и међународне традиције, националне и међународне медијске
заступљености и популарности, здравственог, социјалног и другог утицаја на
учеснике, финансијског значаја и финансијске самосталности, рекламне
атрактивности, приступачности појединих спортских грана и других значај
них фактора.
Националном категоризацијом спортиста утврђују се критеријуми и мери
ла за рангирање спортиста на основу резултата, узраста, пола и националне кате
горизације спортова, и уређује начин додељивања одговарајуће категорије
– спортског статуса (статус врхунског спортисте, статус перспективног спортисте
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и др.). Национална категоризација спортиста садржи и категоризацију спортиста
са инвалидитетом. Спортски статус може стећи лице које је држављанин Репу
блике Србије.
Националном категоризацијом спортских стручњака утврђују се кри
теријуми и мерила за рангирање спортских стручњака на основу квалитета
рада, остварених резултата, степена стручности и националне категориза
ције спортова и уређује начин додељивања одговарајућег ранга – спортског
статуса.
Националном категоризацијом спортских објеката утврђују се критери
јуми и мерила за рангирање спортских објеката на основу врсте спортских ак
тивности, техничких карактеристика спортског објекта и нивоа такмичења за
који испуњава услове.
Категоризацију из ст. 1–4. овог члана припремају стручне комисије које
образује министар.
Комисију за припрему националних категоризација спортова, спортиста
и спортских стручњака чине представници Олимпијског комитета Србије,
Спортског савеза Србије и Републичког завода, а комисију за припрему наци
оналне категоризације спортских објеката чине представници Министарства
и Републичког завода.
Просторни и технички услови за рад комисија из става 6. овог члана
обезбеђују се преко Спортског савеза Србије и Републичког завода.
Националну категоризацију спортова, спортиста, спортских стручњака
и спортских објеката прописује министар.
Члан 140.
Националне категоризације спортова, спортиста и спортских стручњака
утврђују се за период од две године, а национална категоризација спортских
објеката за период од пет година.
На основу категоризације из става 1. овог члана једанпут годишње ран
гирање врше:
1) Олимпијски комитет Србије – за олимпијске и параолимпијске
спортове;
2) Спортски савез Србије – за неолимпијске спортове;
3) Републички завод – за спортске објекте.
Подаци о извршеном рангирању достављају се Министарству, који те
податке објављује на свом сајту у року од 15 дана од извршеног рангирања.
На извршено рангирање спортова, спортиста, спортских стручњака и
спортских објеката може се уложити приговор министру у року од 15 дана од
дана објављивања на сајту Министарства.
Члан 141.
Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе могу утврђива
ти категоризације спортова, спортиста, спортских стручњака и спортских
објекта за своју територију, обавезно полазећи од утврђених националних
категоризација.
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V. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Члан 142.
Стратегију доноси Влада, на предлог Министарства, за период од пет
година.
Стратегијом се утврђује:
1) стање у области спорта које постоји у тренутку доношења Стратегије;
2) основни принципи на којима се темељи развој спорта у Републици
Србији;
3) краткорочни, периодични и дугорочни спортско-развојни циљеви у
периоду за који се доноси и носиоци реализације тих циљева;
4) садржина, обим и процењена вредност активности на реализовању
постављених спортско-развојних циљева;
5) обавезе и задаци носилаца јавне власти свих нивоа и носилаца спорт
ских програма на реализацији постављених спортско-развојних циљева;
6) програм изградње спортских објеката од значаја за Републику Србију.
Средства за реализацију Стратегије обезбеђују се у буџету Републике Ср
бије, као и у буџету аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.
Јединица локалне самоуправе, у року од шест месеци од усвајања Стра
тегије, утврђује програм развоја спорта на својој територији, у складу са
Стратегијом.

VI. ШКОЛСКИ СПОРТ
Члан 143.
Школски спорт, у смислу овог закона, обухвата организоване наставне и
ваннаставне спортске активности у области школског физичког васпитања,
укључујући и школска спортска такмичења које се спроводе у оквиру школ
ског система у складу са наставним планом и програмом, утврђеним у складу
са законом.
Школски спорт, у смислу овог закона, обухвата и спортске активности
студената и студентска спортска такмичења.
Организовано ваннаставно бављење спортским активностима ученика
и студената спроводи се кроз школске, односно студентске спортске секције,
које организују школе и високошколске установе.
Организоване школске наставне и ваннаставне спортске активности из
става 1. овог члана имају приоритет у погледу коришћења школских спорт
ских сала и терена у односу на активности лица изван школе.
Школе, високошколске установе, наставници, ученици и студенти могу
оснивати и одговарајућа школска, односно студентска спортска удружења.
Ближе услове и правила за организовање школског спорта прописује ми
нистар надлежан за образовање, по прибављеном мишљењу Министарства.
Ученици и студенти не могу бити укључени у ваннаставне спортске
активности и спортска такмичења ако није претходно утврђена њихова здрав
ствена способност за бављење школским спортом.
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Члан 144.
Врхунски спортисти имају право на посебне услове при упису на студије
на високошколским установама и на посебне услове студирања, у складу са оп
штим актима високошколске установе.

VII. СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
Члан 145.
Спортски објекти су уређене и опремљене површине и објекти намење
ни обављању спортских активности.
Спортски објекат, поред простора намењеног спортским активностима,
има и пратећи простор (санитарни, гардеробни, спремишни, гледалишни и
др.) и уграђену опрему (грађевинску и спортску).
Спортски објекти морају бити приступачни лицима са посебним потре
бама (деца, стари, особе са инвалидитетом и др.).
Члан 146.
Према врсти простора у коме се обављају спортске активности објекти
могу бити:
1. затворени спортски објекти;
2. отворени спортски терени.
Спортски објекат који у свом саставу има и затворене и отворене просто
ре у којима се обављају спортске активности разврстава се према претежној
површини врсте простора (отвореног и затвореног дела простора).
Затворени спортски објекти јесу објекти који представљају физичку,
функционалну и техничко-технолошку целину са свим инсталацијама, по
стројењима и опремом намењени за обављање одређених спортских активно
сти (хале, базени, балон сале и сл.).
Отворени спортски терени јесу посебно уређене површине намењене за
обављање одређених спортских активности (трим стазе, скијалишта, плани
нарске стазе, бициклистичке стазе, плаже и сл.).
Изузетно, за потребе обављања тренинга и реализације такмичења и јав
ни пут, река и језеро сматрају се отвореним спортским теренима, у складу са
овим законом.
Члан 147.
Спортски објекти од националног значаја јесу објекти који имају нацио
налну и репрезентативну улогу у откривању, стварању, истраживању, проуча
вању, представљању, ширењу и очувању спортских вредности.
Статус спортског објекта од националног значаја стиче се актом Владе,
на предлог Министарства, а по прибављеном мишљењу Савета за спорт.
Члан 148.
Спортски објекти од националног значаја утврђени актом Владе не могу
бити предмет приватизације, у складу са законом, нити им се може мењати
намена.
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Спортском објекту из става 1. овог члана може се одузети статус објекта
од националног значаја ако се не користи за обављање спортских активности
и спортских делатности и остваривање спортских циљева, не одржава у стању
које омогућава одговарајући ниво обављања тих активности и делатности и
осигурава безбедно коришћење, у складу са овим законом.
Влада ближе уређује услове, критеријуме и начин стицања, односно оду
зимања статуса спортског објекта од националног значаја.
Члан 149.
Јавни спортски објекти су спортски објекти у државној својини, чији је
корисник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне само-
управе (општина, град и град Београд).
Јавни спортски објекти могу се користити за обављање спортских актив
ности под условом да су уређени, обележени, опремљени и одржавани у ста
њу које омогућава одговарајући ниво обављања спортских активности и оси
гурава безбедно коришћење.
Јавни спортски објекти морају бити доступни грађанима под једнаким
условима.
Начин и услове коришћења и услове обављања спортских активности у
јавним спортским објектима прописује министар.
Члан 150.
Део школе, односно високошколске установе намењен за остваривање
наставног плана и програма физичког васпитања ученика, односно студената
(школска спортска сала, школски спортски терен и сл.) има положај спортског
објекта, у смислу овог закона.
Школски спортски објекти могу се, у складу са овим законом, давати на
коришћење другим лицима само када су задовољене потребе наставних и ван
наставних спортских школских активности, у складу са годишњим програмом
рада школе.
Објекти и уређене површине који су основни услов за обављање спорт
ских активности на одређеном подручју (планинарски домови, хангари за так
мичарске чамце и др.) сматрају се спортским објектима, у смислу овог закона.
Члан 151.
Објекат намењен обављању спортске активности који служи само спорт
ским активностима власника, не сматра се спортским објектом у смислу овог
закона.
Члан 152.
Власник, односно корисник спортског објекта (у даљем тексту: власник)
дужан је:
1) да га користи у складу са прописима и наменом објекта;
2) да га одржава у технички исправном стању и да обезбеди одговарају
ће санитарно-хигијенске услове;
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3) да предузме мере које омогућавају предупређење, односно смањење
ризика настанка штете за кориснике и трећа лица и којима се на по
већане ризике утиче.
При изградњи, реконструкцији и одржавању спортских објеката мора се во
дити рачуна да они одговарају правилима надлежних међународних спортских са
веза и спортским правилима надлежних националних гранских спортских савеза.
Члан 153.
Приликом израде просторних и урбанистичких планова, потребно је по
себно водити рачуна о намени простора за спорт и рекреацију деце, омлади
не, лица са посебним потребама и грађана.
Члан 154.
Промена намене спортског објекта врши се по поступку прописаном за
коном који уређује област планирања и изградње.
Промена намене спортског објекта или његовог дела намењеног обављању
спортских активности, може се одобрити уколико су испуњени следећи услови:
1) да је на одговарајући начин у другом, постојећем, адекватном спорт
ском објекту у потпуности обезбеђено обављање спортских активности
које су се до сада вршиле у спортском објекту коме се мења намена;
2) да више не постоји потреба за конкретним спортским објектом;
3) да је промена намене у јавном интересу у битно већој мери него што
је одржавање намене објекта.
Претходна сагласност о испуњености услова из става 2. овог члана при
бавља се од Министарства.
Одредбе ст. 1. и 2. овог члана односе се и на случајеве потпуног или де
лимичног рушења спортског објекта или затварања објекта за коришћење у
спортске сврхе (осим ако су у питању мере реконструкције или одржавања ко
је не трају дуже од годину дана), као и измене и могућности коришћења
спортског објекта на начин да објекат може да користи значајно мањи број ли
ца него раније.
Допуштена је промена намене дела пратећег простора спортског објек
та, укључујући и земљиште које припада спортском објекту, под условом да
није у питању гардеробни, санитарни, гледалишни, паркинг и сличан про
стор, да промене не угрожавају извођење и праћење спортских активности и
да не умањују функционалност објекта.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност на проме
ну намене из става 5. овог члана.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе врши овлашћење из ста
ва 6. овог члана као поверени посао.
На решење надлежног органа јединице локалне самоуправе може се из
јавити жалба Министарству, у року од 15 дана од дана пријема решења.
Акти и уговори којима се врши промена намене спортског објекта, од
носно његовог дела супротно одредбама овог члана, ништави су.

94

CONSTITUTIO ATHLETICAE – ВОДИЧ КРОЗ СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ

Члан 155.
На одговорност за штету која настане спортистима, гледаоцима, другим
учесницима и трећим лицима услед недостатака спортског објекта (мањкава
изградња, рђава конструкција, лоше одржавање и сл.) примењују се општа
правила о објективној одговорности.

VIII. СПОРТСКЕ ПРИРЕДБЕ
Члан 156.
Спортске приредбе организују се у облику спортских манифестација
(фестивали, сусрети, смотре, игре и сл.) и спортских такмичења.
Организовањем спортских приредаба могу се бавити спортске органи
зације, савези и друга лица под условима утврђеним законом и спортским
правилима.
Члан 157.
Организатор спортске приредбе обавезан је да:
1) осигура несметано и безбедно одржавање спортске приредбе;
2) предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка ште
те за спортисте, гледаоце и друге учеснике спортске приредбе и трећа
лица (упозорења, истицање забрана, давање обавештења и упутстава
и сл.), као и мере којима се на повећане ризике утиче (безбедност
спортског објекта, исправност и адекватност инсталиране и друге
опреме, обезбеђење хитне медицинске помоћи, одвијање манифеста
ције у складу са пропозицијама и др.);
3) предузме потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недо
личног понашања на спортским приредбама, у складу са законом и
спортским правилима;
4) предузме потребне мере за спречавање допинга на спортској приред
би, у складу са законом и спортским правилима;
5) предузме потребне мере заштите природе и животне средине, одно
сно мере којима ће се предупредити, смањити и отклонити евентуал
ни неповољни утицаји на природне вредности и животну средину;
6) пријави одржавање спортске приредбе у складу са прописима којима
се уређује јавно окупљање грађана.
Организатор спортске приредбе одговара за штету која настане спорти
стима, гледаоцима и другим учесницима спортске приредбе и трећим лици
ма због непоштовања обавеза из става 1. овог члана, у складу са општим пра
вилима о одговорности за проузроковану штету.
Надлежни национални грански спортски савез који је дао сагласност, од
носно дозволу или наложио да се одређена спортска приредба одржи иако ни
су били испуњени сви прописани услови, солидарно је одговоран са организа
тором за штету коју на спортској приредби претрпи неко од учесника спортске
приредбе или треће лице услед пропуста у организацији.
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Спортска приредба која се на територији Републике Србије организује
под руководством међународног спортског савеза организује се и спроводи у
складу са овим законом и спортским правилима тог савеза.
Члан 158.
Спортска приредба може да се организује ако организатор има обезбе
ђен одговарајући објекат, односно простор, опрему, стручне и друге раднике
и ако испуњава друге услове у складу са законом и спортским правилима.
Спортисти, спортске организације, спортски тренери, спортске судије,
спортски делегати, односно друга стручна и службена лица могу да учествују
на спортској приредби ако испуњавају услове утврђене овим законом и спорт
ским правилима.
Спортске судије, спортски делегати и друга службена лица могу оствари
ти право на накнаду трошкова и накнаду за обављање својих дужности, која
на једном спортском сусрету не може бити већа од шест дневница за терито
рију Републике Србије, у складу са правилима надлежног националног гран
ског спортског савеза.
У екипама спортских организација на спортским такмичењима које је
надлежни национални грански спортски савез означио као аматерска такми
чења може наступити највише 20% спортиста са статусом професионалних
спортиста.
У екипама спортских организација на професионалним спортским так
мичењима могу наступати само професионални спортисти.
Забрањено је организовање било које спортске приредбе која се темељи
на тзв. слободној борби два или више лица (борбе у кавезу и сл.), као и учешће
у таквој приредби.
Члан 159.
Организација у области спорта може се кандидовати за организовање
великог међународног спортског такмичења на територији Републике Србије
под условом да пре подношења кандидатуре:
1. образује иницијативни одбор за припрему кандидатуре;
2. припреми пројекат, односно студију о организовању и финансирању
такмичења;
3. прибави мишљење Олимпијског комитета Србије, односно Параолим
пијског комитета Србије, када су у питању олимпијски, односно пара
олимпијски спортови;
4. прибави мишљење Спортског савеза Србије и надлежног национал
ног гранског спортског савеза;
5. прибави сагласност Владе за олимпијске игре и светска и европска пр
венства, односно сагласност Министарства за друга велика међуна
родна спортска такмичења.
Члан 160.
Велика међународна спортска такмичења, у смислу овог закона, јесу:
1. олимпијске и параолимпијске игре;
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2. светска и европска првенства;
3. медитеранске игре;
4. универзијаде;
5. светски купови и финални турнири светске лиге;
6. зимски и летњи Олимпијски фестивал младих Европе;
7. балканска и друга регионална првенства;
8. финала и финални турнири европских клупских такмичења;
9. критеријумски и квалификациони међународни спортски турнири;
10. традиционалне међународне спортске манифестације (уличне трке,
улични маратони и др.).
Члан 161.
При одлучивању о сагласности на подношење кандидатуре за организо
вање великог међународног спортског такмичења у Републици Србији посеб
но се узимају у обзир следећи критеријуми:
1. организовање такмичења мора имати позитиван утицај на развој и
ширење гране спорта у којој ће се такмичење одржати;
2. такмичење мора бити оправдано са становишта тржишта;
3. такмичење мора бити занимљиво за телевизијске и радио преносе,
друге медије и гледаоце;
4. такмичење треба да утиче на афирмацију вредности националног
спорта;
5. такмичење треба да се организује у грани спорта која има организа
циону и такмичарску традицију у Републици Србији.
Члан 162.
Спортске организације и спортисти могу учествовати на међународним
спортским приредбама само уз претходну сагласност надлежног националног
гранског спортског савеза.
Надлежни национални грански спортски савез може да одбије давање са
гласности из става 1. овог члана ако би учешће спортске организације на међуна
родним спортским приредбама, штетило интересу и угледу Републике Србије.
Члан 163.
У спортским такмичењима у којима учествују животиње, животиња мо
же да учествује само ако доктор ветеринарске медицине, односно дипломира
ни ветеринар утврди њену здравствену способност за такмичење.
Национални савет за борбу против насиља и недоличног понашања гле
далаца на спортским приредбама и Савет за спорт
Члан 164.
Ради усклађивања активности на спречавању насиља и недоличног пона
шања гледалаца на спортским приредбама и испуњавања међународних обаве
за у овој области, Влада образује Национални савет за борбу против насиља и
недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама (у даљем тексту:
Национални савет) и утврђује његов састав, задатке и друга питања од значаја
за његов рад.
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Национални савет обавезно чине представници министарства надлежног
за унутрашње послове, министарства надлежног за правосуђе и Министарства.
Ради стручније реализације циљева и активности утврђених Стратеги
јом и унапређења укупних активности Министарства, министар оснива Савет
за спорт, састављен од угледних стручњака из области спорта, чије је ангажо
вање у том савету почасне природе.

IX. ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 165.
Ради организованог и систематског праћења стања у спорту и дугороч
ног планирања његовог развоја у Републици Србији воде се следеће матичне
евиденције:
1) категорисаних и других спортиста такмичара;
2) предузетника у спорту;
3) организација у области спорта;
4) спортских стручњака и стручњака у спорту;
5) реализатора програма којима се остварује општи интерес у области
спорта;
6) спортских објеката;
7) великих међународних спортских приредаба у Републици Србији.
Матичне евиденције из става 1. овог члана трајно се чувају.
Матичне евиденције из става 1. овог члана воде се као национални
спортски информационо-документациони систем применом електронских
средстава за обраду и складиштење података.
Организације и појединци у области спорта дужни су да поднесу прија
ву за упис у матичне евиденције из става 1. овог члана најкасније до краја фе
бруара текуће године за претходну годину.
Свака промена података који се воде у матичној евиденцији мора се
пријавити у року од 30 дана од настанка промене.
Организације у области спорта воде основне евиденције о подацима ко
ји се уписују у матичне евиденције из става 1. овог члана и друге евиденције,
у складу са законом.
Високошколска установа у области спорта, као и друга организација која
се бави пословима стручног оспособљавања у складу са овим законом, води:
евиденцију полазника стручног оспособљавања, евиденцију о издатим увере
њима и записник о полагању испита.
Министар ближе уређује садржај и начин вођења евиденције из ст. 1. и 7.
овог члана.

X. НАДЗОР
Члан 166.
Надзор над применом овог закона и прописа донетих на основу овог за
кона и инспекцијски надзор врши Министарство.
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На територији аутономне покрајине, инспекцијски надзор, осим за на
ционалне спортске савезе и спортске организације које се такмиче у професи
оналним лигама, врши надлежни орган аутономне покрајине, преко покра
јинских спортских инспектора, као поверени посао.
Спортски инспектор мора имати правни факултет или факултет у обла
сти спорта, положен државни стручни испит и најмање три године радног ис
куства у струци.
Правна и физичка лица у области спорта дужна су да омогуће спортском
инспектору обављање инспекцијског надзора и поступе по његовом налогу.
Члан 167.
У вршењу инспекцијског надзора спортски инспектор:
1. налаже решењем извршење мера и радњи уз одређивање за то по
требног рока;
2. решењем привремено забрањује обављање спортских активности и
спортских делатности због неиспуњености услова за њихово обавља
ње, до испуњавања услова;
3. налаже успостављање стања спортског објекта које одговара његовој
намени, о трошку власника спортског објекта, уколико овај не откло
ни утврђене недостатке у остављеном року;
4. решењем привремено забрањује коришћење спортског објекта због
неиспуњености услова за његово коришћење, до испуњавања услова;
5. решењем привремено забрањује рад спортском удружењу ако стату
сну промену није извршило у складу са овим законом;
6. предуз има друге мере и радње на које је овлашћен законом.
Жалба на решење спортског инспектора може се изјавити министру, у
року од осам дана од дана пријема решења.
Жалба из става 2. овог члана не задржава извршење решења.
Министар о жалби одлучује у року од 15 дана од дана пријема жалбе.
Министар прописује образац и начин издавања легитимације спортског
инспектора.
Члан 168.
Министарство врши надзор над радом ималаца јавних овлашћења у вр
шењу овим законом поверених послова државне управе, у складу са законом
којим се уређује државна управа.

XI. ПРИЈАВА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ 
И ПРИВАТИЗАЦИЈА
Члан 169.
Све спортске организације, спортски савези, спортска друштва и спорт
ски центри (у даљем тексту: субјекти евидентирања) уписани у одговарајући
регистар на територији Републике Србије на дан ступања на снагу овог зако
на, обавезни су да у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона
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поднесу пријаву за евидентирање података (у даљем тексту: евиденциона при
јава) Министарству, ради установљавања матичних евиденција и регистраци
је у складу са овим законом.
Уз евиденциону пријаву из става 1. овог члана подноси се:
1) оснивачки акт којим је први пут основан субјект евидентирања;
2) доказ о свим статусним променама субјекта евидентирања;
3) акт надлежног органа о додели средстава на коришћење и располагање;
4) доказ о власништву за непокретности на којима субјект евидентира
ња има право својине или право коришћења (потпуни лист непо
кретности или власнички лист);
5) доказ о броју закључених професионалних уговора;
6) податке о броју чланова субјекта евидентирања;
7) доказ о матичном броју додељеном од стране републичког органа
надлежног за послове статистике;
8) доказ о пореском идентификационом броју (ПИБ);
9) доказ о бројевима свих рачуна у банкама и оверене фотокопије уго
вора о кредитима са ратама и роковима отплате;
10) финансијске извештаје који обавезно садрже бруто биланс за послед
ње две пословне године за које је састављен биланс стања и биланс
успеха и извештаје о извршеној ревизији (за субјекте евидентирања
који ту обавезу имају) у складу са законом за претходне две пословне
године у односу на годину када је поднета евиденциона пријава, као
и за 1995. и 1996. годину за субјекте евидентирања који су били упи
сани у регистар пре или у наведеном периоду;
11) статут;
12) оверене фотокопије решења о уписаним хипотекама на непокретно
стима и уговоре о кредитима осигураним хипотеком;
13) оверене фотокопије решења о хипотекама на туђим непокретности
ма уписаним у корист субјекта евидентирања и исправе о основу и
висини потраживања осигураних хипотеком;
14) оверене фотокопије уговора о давању субјекта евидентирања или ње
говог дела у закуп;
15) оверене фотокопије уговора о давању непокретности и опреме у закуп;
16) оверене фотокопије уговора о узимању непокретности и опреме у за
куп и лизинг;
17) списак постојећих акционара или чланова друштва са ограниченом
одговорношћу са појединачним учешћем у приватном капиталу;
18) преглед судских спорова;
19) изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ко
јом лице овлашћено за заступање субјекта евидентирања гарантује
да су достављени подаци и документација тачни и свеобухватни.
Члан 170.
Ако субјект евидентирања не може да достави документацију из члана
169. став 2. овог закона, право својине или право коришћења може се дока
зати и другим доказима (правноснажна одлука надлежног органа, исправа о
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правном послу сачињена у складу са законом, споразум о накнади за експро
присану непокретност и др.).
У случају да субјект евидентирања не докаже да је власник спортског
објекта сматра се да је тај спортски објекат у државној својини.
Министар ће ближе уредити садржај и образац евиденционе пријаве у
року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 171.
Уколико субјект евидентирања у року из члана 169. став 1. овог закона
не поднесе евиденциону пријаву, биће избрисан из одговарајућег регистра,
осим ако из оправданих разлога није био у могућности да поднесе евиденци
ону пријаву.
Под оправданим разлозима из става 1. овог члана сматрају се разлози ко
ји подразумевају немогућност благовременог прибављања документације из
члана 169. став 2. овог закона, без кривице субјекта евидентирања, о чему је
обавезан да обавести Министарство.
Члан 172.
У поступку по евиденционој пријави Министарство евидентира податке
о субјекту евидентирања и о спортским објектима које користи.
Члан 173.
На поступак промене власништва друштвеног, односно државног капи
тала (у даљем тексту: приватизација) у спортској организацији (у даљем тек
сту: субјект приватизације), примењују се прописи којима се уређује привати
зација, ако овим законом није друкчије уређено.
Члан 174.
Поступак приватизације покреће се иницијативом надлежног органа субјек
та приватизације и припремом проспекта за приватизацију, у складу са законом.
Поступак приватизације може се покренути и иницијативом министар
ства надлежног за послове приватизације уз сагласност Владе.
Члан 175.
Ако субјект приватизације, поред капитала у друштвеној својини, има и део
капитала у државној својини, истовремено са продајом друштвеног капитала, мо
же се продавати и државни капитал субјекта приватизације, уз сагласност Владе.
Члан 176.
Један члан комисије која, сагласно закону, спроводи продају капитала су
бјекта приватизације методом јавног тендера је представник Министарства.
Члан 177.
Купац капитала субјекта приватизације, у смислу овог закона, не може бити:
1) лице које има акције или уделе у некој од спортских организација у
истој грани спорта;
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2) лице чији су послови, односно активности у вези са спортским актив
ностима и делатностима субјекта приватизације и на тај начин могу
непосредно да утичу на такмичење у одговарајућој грани спорта;
3) власници спортских кладионица;
4) физичко лице, правно лице и оснивач правног лица, које према су
бјекту приватизације има доспеле обавезе неизмирене до дана подно
шења понуде на тендер, односно пријаве за учешће на аукцији;
5) физичко лице, правно лице и оснивач правног лица са којим је раски
нут уговор о продаји капитала због неизвршења уговорених обавеза,
у складу са прописима којима се уређује приватизација;
6) физичко лице које је осуђивано за следећа кривична дела:
– кривична дела против привреде;
– кривична дела против службене дужности;
– тешко убиство;
– тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, нео
сновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и
зеленаштво;
7) физичко лице које је имало или има статус сведока сарадника.
Члан 178.
После извршене продаје капитала и евидентирања акција у Акционар
ском фонду, субјект приватизације доноси одлуку о промени правне форме у
отворено акцион
 арско друштво.
Одредба става 1. овог члана не примењује се на субјект приватизације
који је организован као удружење у којем је укупни друштвени, односно др
жавни капитал мањински.
Члан 179.
Уговор о продаји капитала субјекта приватизације доставља се и Ми
нистарству.
Члан 180.
Средства остварена од продаје капитала субјекта приватизације уплаћују
се на рачун Агенције за приватизацију.
Средства из става 1. овог члана, после измиривања трошкова продаје у
поступку приватизације и посебне накнаде остварене закључењем уговора о
продаји капитала (провизија), као и намирења поверилаца, уплаћују се на
уплатни рачун буџета Републике Србије и могу се годишњим законом о буџету
усмерити у Буџетски фонд за финансирање спорта, за изградњу и реконструк
цију спортске инфраструктуре, односно спортских објеката у јавној својини.
Члан 181.
До окончања поступка приватизације у складу са овим законом забрање
на је промена правне форме субјекта приватизације и промена власничке
структуре капитала субјекта приватизације путем конверзије потраживања у
трајни улог.
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Члан 182.
Промена намене спортских објеката субјекта приватизације може се из
вршити само уз сагласност Министарства, у складу са овим законом.

XII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 183.
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај
спортска организација или друго правно лице, ако:
1) прекрши забрану дискриминације спортиста (члан 10);
2) дозволи учешће на такмичењу спортисти такмичару коме није утвр
ђена здравствена способност (члан 17. став 1);
3) не закључи уговор о осигурању перспективних и врхунских спорти
ста од последица несрећних случајева за време обављања спортске
активности (члан 19. став 1);
4) изложи спортисту спортским активностима које могу да угрозе или
погоршају његово здравствено стање (члан 20. став 1);
5) ангажује за обављање стручног рада лице које није спортски струч
њак, односно стручњак у спорту (члан 23);
6) прекрши забрану дискриминације спортских стручњака и стручња
ка у спорту (члан 26. став 11);
7) бави се пословима стручног оспособљавања иако не испуњава пропи
сане услове (члан 27. ст. 2. и 3);
8) обавља стручно оспособљавање супротно утврђеном плану и програ
му и начину стручног оспособљавања (члан 28. став 1);
9) не омогући обављање стручног надзора (члан 30. став 5);
10) обавља спортске активности и делатности иако не испуњава утврђе
не услове (члан 33. став 1. и члан 110. став 5);
11) изабере или именује у органе лице супротно одредбама члана 57.
ст. 2. и 3. овог закона;
12) обавља привредне и друге делатности супротно условима утврђеним
чланом 72. став 1. овог закона;
13) не води пословне књиге, не саставља и не подноси финансијске изве
штаје у складу са одредбом члана 74. став 1. овог закона;
14) користи имовину супротно одредбама члана 76. овог закона;
15) обавља послове посредовања приликом преласка спортисте из једне
у другу спортску организацију иако не испуњава услове утврђене
чланом 96. ст. 1. и 2. овог закона;
16) не прими у чланство организацију која испуњава услове одређене
статутом савеза за пријем у чланство (члан 99. став 3);
17) не утврди спортска правила у одговарајућој грани спорта (члан 102.
ст. 1. и 2);
18) не достави спортска правила Министарству (члан 102. став 3);
19) учествује у спортском такмичењу иако није добило дозволу за сезону
(члан 112. став 1);
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20) не утврди критеријуме, односно услове за давање дозволе за сезону у
складу са чланом 112. став 3. овог закона;
21) учествује у спортским такмичењима иако не испуњава услове утвр
ђене чланом 112. став 4. овог закона;
22) не утврди испуњеност услова за издавање дозволе за учешће на
спортском такмичењу пре почетка такмичарске сезоне (члан 112.
став 7);
23) примени измене система такмичења пре истека једне такмичарске
сезоне од утврђивања тих измена (члан 113. став 4);
24) промени пропозиције такмичења у току такмичарске сезоне (члан
113. став 5);
25) не користи наменски средства добијена из буџета Републике Србије
(члан 122. став 4);
26) не обезбеди приоритет организованим школским и ваннаставним
спортским активностима у погледу коришћења школских спортских
сала и терена у односу на активности лица изван школе (члан 143.
став 4);
27) не уреди, не обележи, не опреми или не одржава јавни спортски те
рен у стању које осигурава безбедно коришћење или не прекине ко
ришћење терена или дела терена иако су наступиле околности које
угрожавају безбедност на терену или користи јавни спортски терен
иако не испуњава прописане услове (члан 149. став 2);
28) користи спортски објекат супротно одредби члана 152. став 1. овог
закона;
29) промени намену спортског објекта без одговарајуће сагласности, су
протно одредбама члана 154. ст. 1 – 4. овог закона;
30) промени намену дела пратећег простора спортског објекта, супрот
но одредбама члана 154. ст. 5. и 6. овог закона;
31) не предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка
штете за спортисте, гледаоце, друге учеснике и трећа лица на спорт
ској приредби, као и мере којима се на повећане ризике утиче (члан
157. став 1. тачка 2);
32) организује спортску приредбу иако не испуњава прописане услове
(члан 158. став 1);
33) допусти учешће на спортској приредби лицима која не испуњавају
прописане услове (члан 158. став 2);
34) организује спортску приредбу која се темељи на тзв. слободној борби
два или више лица (члан 158. став 6);
35) кандидује се за организовање великог међународног спортског так
мичења на територији Републике Србије иако не испуњава прописа
не услове (члан 159);
36) учествује на међународним спортским приредбама без сагласности
надлежног националног гранског спортског савеза (члан 162);
37) не поступи по налогу спортског инспектора датом у вршењу инспек
цијског надзора (члан 166. став 4);
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38) промени намену спортског објекта супротно одредби члана 182. овог
закона;
39) ангажује за обављање стручног рада лице које не испуњава услове из
члана 187. став 4. овог закона.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у спорт
ској организацији или другом правном лицу новчаном казном у износу од
5.000 до 50.000 динара.
За прекршај из става 1. тач. 13) – 18) и 28) – 39) овог члана казниће се
предузетник новчаном казном у износу од 15.000 до 500.000 динара.
Члан 184.
Новчаном казном од 30.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај
спортска организација или друго правно лице, ако:
1. закључи са малолетним спортистом уговор супротно члану 9. став 5.
овог закона;
2. не региструје уговор са спортистом код надлежног националног
гранског спортског савеза (члан 11. став 1);
3. не обавести без одлагања надлежни национални грански спортски
савез о утврђивању ништавости, поништењу или раскиду уговора са
спортистом (члан 11. став 3);
4. не закључи уговор о раду са спортистом који се професионално ба
ви спортским активностима у тој спортској организацији (члан 12.
став 1);
5. не води евиденцију о утврђивању здравствене способности спорти
ста такмичара у складу са чланом 18. овог закона;
6. не омогући спортисти учешће у националној спортској репрезента
цији када је позван у репрезентацију (члан 22.);
7. не утврди план стручног образовања, оспособљавања и усавршавања
спортских стручњака (члан 26. став 2);
8. не поднесе прописане извештаје, податке и план активности и не
поднесе Министарству пријаву почетка обављања стручног оспосо
бљавања (члан 28. став 2);
9. у правном саобраћају не користи назив и скраћени назив у облику у
коме је уписан у регистар (члан 42. став 1);
10. не води књигу чланова (члан 47. став 5);
11. именује заступника, ликвидатора или члана органа спортског удру
жења супротно одредби члана 59. став 4. овог закона;
12. не обавести Министарство о издавању дозволе за сезону у прописа
ном року (члан 96. став 4);
13. не достави Министарству извештај о остваривању програма или де
лова програма и коришћењу средстава буџета Републике Србије
(члан 130. став 1);
14. не учини извештај о свом раду и о обиму и начину стицања и кори
шћења средстава доступним јавности и тај извештај не достави Ми
нистарству (члан 130. став 5);
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15. не обезбеди да је спортски објекат приступачан особама са инвалиди
тетом (члан 145. став 3);
16. допусти учешће у такмичењу животињи којој није утврђена здрав
ствена способност за такмичење (члан 163);
17. не поднесе пријаву за упис у матичну евиденцију (члан 165. ст. 4. и 5);
18. не води прописане евиденције (члан 165. ст. 6. и 7);
19. не усклади своју организацију, рад и опште акте у року утврђеном
чланом 188. став 1. овог закона.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у спорт
ској организацији или другом правном лицу новчаном казном у износу од
5.000 до 30.000 динара.
За прекршај из става 1. тач. 5) – 7), 14), 18) и 19) овог члана казниће се
предузетник новчаном казном у износу од 15.000 до 250.000 динара.
Члан 185.
Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за пре
кршај физичко лице, ако:
1. учествује у такмичењу иако му није утврђена здравствена способност
(члан 17. став 1);
2. изложи спортисту активностима које могу да угрозе његово здравље
(члан 20. став 1);
3. обавља стручни рад иако не испуњава прописане услове (члан 23.
ст. 2. и 3);
4. обавља стручни рад са децом иако не испуњава прописане услове
(члан 25. став 3);
5. не планира и не евидентира стручни рад (члан 26. став 1);
6. не омогући обављање стручног надзора (члан 30. став 5);
7. као надлежно лице не сазове скупштину спортског удружења у про
писаном року (члан 53. став 5);
8. као заступник не саопшти тражене информације у складу са чла
ном 56. став 2. овог закона;
9. обавља спортске активности и делатности на јавном спортском тере
ну супротно одредби члана 149. став 2. овог закона;
10. користи спортски објекат супротно одредби члана 152. став 1. овог
закона;
11. промени намену спортског објекта без одговарајуће сагласности, су
протно одредбама члана 154. ст. 1–3. овог закона;
12. промени намену дела пратећег простора спортског објекта супротно
одредбама члана 154. ст. 5–6. овог закона;
13. не предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка
штете за спортисте, гледаоце и друге учеснике и трећа лица на
спортској приредби, као и мере којима се на повећане ризике утиче
(члан 157. став 1. тачка 2);
14. организује спортску приредбу иако не испуњава прописане услове
(члан 158. став 1);
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15. учествује на спортској приредби иако не испуњава прописане услове
(члан 158. став 2);
16. учествује у спортској приредби која се темељи на тзв. слободној бор
би два или више лица (члан 158. став 6);
17. учествује на међународним спортским приредбама без претходне
сагласности надлежног националног гранског спортског савеза
(члан 162);
18. не поступи по налогу спортског инспектора датом у вршењу инспек
цијског надзора (члан 167. став 1).

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 186.
Спортским објектима у државној и друштвеној својини за које на дан
ступања на снагу овог закона не постоји одговарајућа урбанистичка докумен
тација не може се до утврђивања те документације мењати намена.
Члан 187.
Постојеће организације у области спорта настављају са радом, у складу са
овим законом.
Републички завод и Покрајински завод настављају са радом, у складу са
овим законом.
Влада ће именовати органе Републичког завода у року од три месеца од
дана ступања на снагу овог закона.
Стручни рад у организацијама у области спорта до краја 2013. године мо
гу да обављају, поред лица која испуњавају услове одређене овим законом и ли
ца која испуњавају услове утврђене спортским правилима надлежног национал
ног гранског спортског савеза која важе на дан ступања на снагу овог закона.
Спортски стручњаци који обављају васпитно-образовни рад са децом, а
који не испуњавају прописане услове у погледу степена и врсте образовања,
могу и даље да обављају тај рад ако су до ступања на снагу овог закона најма
ње 25 година обављали васпитно-образовни рад, од чега најмање 15 година у
раду са децом, на основу потврде националног гранског спортског савеза.
Спортисти и тренери који су стекли право на национално признање до
дана ступања на снагу овог закона, настављају да остварују то право у складу са
прописом по коме су га стекли.
Члан 188.
Постојеће организације у области спорта дужне су да ускладе своју орга
низацију, рад и опште акте са одредбама овог закона у року од годину дана од
дана ступања на снагу овог закона.
Постојећа удружења, друштва и савези у области спорта чији организа
циони делови имају својство правног лица дужни су да се у року из става 1.
овог члана организују као јединствено правно лице, које преузима имовину
организационих делова који су изгубили својство правног лица.
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Постојећа удружења, друштва и савези у области спорта дужни су да
установе књигу чланова, укључујући и податке о управљачким правима, у ро
ку од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Постојећа удружења, друштва и савези у области спорта дужни су да у
року из става 1. овог члана Агенцији поднесу пријаву за упис превођења у Ре
гистар, фотокопију статута важећег на дан ступања на снагу овог закона, фото
копију решења о упису у регистар код Министарства, одлуку о избору, одно
сно именовању заступника и фотокопију његове личне исправе и три
примерка новог статута, ради уписа у Регистар.
Спортски савези и друге организације у области спорта са седиштем на
територији Републике Србије, регистровани према Закону о удруживању гра
ђана у удружења, друштвене организације и политичке организације које се
оснивају за територију Социјалистичке Федеративне Републике Југославије
(„Службени лист СФРЈ”, број 42/90 и „Службени лист СРЈ”, бр. 24/94, 28/96 и
73/00) – дужни су да у року из става 1. овог члана поднесу пријаву за превође
ње у Регистар, фотокопију статута важећег на дан ступања на снагу овог зако
на, решење о упису у регистар код надлежног органа, одлуку о избору, одно
сно именовању заступника организације и фотокопију његове личне исправе,
као и три примерка новог статута, ради уписа у одговарајући регистар.
Поступак уписа у регистар започет до дана ступања на снагу овог закона
окончаће се по одредбама прописа по којима је започет.
Организације у области спорта из става 5. овог члана дужне су да у року
из става 1. овог члана поднесу Агенцији пријаву за превођење у Регистар.
Организације у области спорта које не поднесу пријаву у складу са ст. 3,
4. и 5. овог члана – губе својство правног лица по сили закона, а њихова имо
вина прелази на лица одређена статутом, односно законом, без спровођења
поступка ликвидације.
Министарство је дужно да, у року од 30 дана од дана ступања на снагу
овог закона, Агенцији достави важећу евиденцију (без архивске грађе) посто
јећих удружења, друштава и савеза у области спорта.
У поступку превођења у Регистар Министарство ће достављати Агенцији
само важећу актуелну евиденцију, а постојећа архивска грађа остаће у Мини
старству, тако да ће Агенција издавати потврде и уверења од момента прево
ђења и убудуће, а Министарство само у односу на документацију која је остала
у архиви Министарства.
Члан 189.
Субјект евидентирања може се путем статусне промене припојити или
спојити само са организацијом у области спорта која користи већински дру
штвени или државни капитал.
За случај престанка спортске организације, спортског друштва и савеза
који у структури капитала има друштвени или државни капитал као прима
лац њихове имовине статутом се може одредити само недобитна организаци
ја у области спорта која користи већински друштвени или државни капитал.
Спортске организације, спортски савези и спортска друштва могу да рас
полажу непокретностима у друштвеној, односно државној својини на којима
108

CONSTITUTIO ATHLETICAE – ВОДИЧ КРОЗ СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ

имају право коришћења, односно доносе одлуке о смањењу или повећању ка
питала, реорганизацији или реструктурирању, инвестиционом улагању, про
даји дела имовине, залагању ствари или успостављању хипотеке, дугорочном
закупу, располагању потраживањима, узимању или одобравању кредита или
издавању гаранција, ван тока редовног пословања, само уз сагласност Владе,
на предлог Министарства.
Члан 190.
Ради заштите јавног интереса у области спорта, спортске организације у
којима је друштвени, односно државни капитал већински могу бити, полазе
ћи од њиховог друштвеног значаја, традиције и популарности, одређене:
1) одлуком Владе – за спортске организације од републичког значаја;
2) одлуком надлежног органа аутономне покрајине – за спортске орга
низације од покрајинског значаја;
3) одлуком надлежног органа јединице локалне самоуправе – за спорт
ске организације од локалног значаја.
Влада ће донети одлуку из става 1. овог члана у року од месец дана од да
на ступања на снагу овог закона, надлежни орган аутономне покрајине – у ро
ку од месец дана од доношења одлуке Владе, надлежни орган јединице локал
не самоуправе – у року од два месеца од доношења одлуке Владе, а надлежни
орган јединице локалне самоуправе на територији аутономне покрајине – у ро
ку од месец дана од доношења одлуке надлежног органа аутономне покрајине.
Спортска организација из става 1. тачка 1) овог члана не може донети
статут и одлуку о статусној промени без претходне сагласности Владе, спорт
ска организације из става 1. тачка 2) овог члана – без претходне сагласности
надлежног органа аутономне покрајине, а спортска организација из става 1.
тачка 3) овог члана – без претходне сагласности надлежног органа јединице
локалне самоуправе.
Влада одређује представнике друштвеног, односно државног капитала у
спортским организацијама из става 1. тачка 1) овог члана, надлежни орган
аутономне покрајине – у спортским организацијама из става 1. тачка 2) овог
члана, а надлежни орган јединице локалне самоуправе – у спортским органи
зацијама из става 1. тачка 3) овог члана.
Спортске организације из става 1. овог члана не могу доносити одлуке и
закључивати уговоре без претходне сагласности представника друштвеног, од
носно државног капитала из става 4. овог члана, осим одлука и уговора мањег
значаја. Представници друштвеног, односно државног капитала из става 4. овог
члана одбиће да дају сагласност ако би се доношењем одлуке или закључењем
уговора угрозио или би могао бити угрожен јавни интерес у области спорта.
Одредбама овог члана не дира се у правила из члана 189. овог закона.
Члан 191.
Високошколске установе и организације у области спорта које су добиле
решење о испуњености услова за обављање послова стручног оспособљавања
у области спорта до дана ступања на снагу овог закона настављају да обављају
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стручно оспособљавање за стицање оних спортских звања за која су испуњени
услови утврђени чланом. 27. и чланом 28. став 1. овог закона.
Члан 192.
Подзаконски акти предвиђени овим законом донеће се у року од годину
дана од дана ступања на снагу овог закона.
Изузетно од става 1. овог члана, подзаконски акти из члана 63. став 8. и
члана 165. став 8. овог закона донеће се у року од 30 дана од дана ступања на
снагу овог закона.
Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до
2013. године („Службени гласник РС”, број 110/08) важи до истека периода за
који је донета.
Националне категоризације спортова, спортиста и спортских стручњака
у складу са овим законом донеће се у року од годину дана од дана ступања на
снагу овог закона, а Национална категоризација спортских објеката – у року
од две године од дана ступања на снагу овог закона.
Јединице локалне самоуправе донеће, односно ускладиће са Стратеги
јом развоја спорта у Републици Србији програме развоја спорта на својим те
риторијама најкасније у року од годину дана од дана доношења Стратегије
развоја спорта у Републици Србији.
Члан 193.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о спорту
(„Службени гласник РС”, бр. 52/96 и 101/05).
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о друштве
ним организацијама и удружењима грађана („Службени гласник СРС”, бр. 24/82,
39/83, 17/84, 50/84, 45/85 и 12/89 и „Службени гласник РС”, бр. 53/93, 67/93,
48/94 и 101/05).
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о удружива
њу грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације
које се оснивају за територију Социјалистичке Федеративне Републике Југо
славије („Службени лист СФРЈ”, број 42/90 и „Службени лист СРЈ”, бр. 24/94,
28/96 и 73/00).
До доношења аката на основу овог закона, примењиваће се акти донети на
основу закона из става 1. овог члана, осим ако су у супротности с овим законом.
Члан 194.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”, а одредбе члана 63. став 1, члана 98. став 3, члана
100, члана 105. ст. 4. и 5. и члана 106. став 3, у делу који се односи на упис у Ре
гистар, примењују се по истеку рока од три месеца од дана ступања на снагу
подзаконских аката из члана 63. ст. 4. и 8. овог закона, а услови из чл. 112. и
113. овог закона примењују се од следеће такмичарске сезоне.
Одредбе закона које се односе на подношење годишњих и посебних
програма из члана 117. овог закона примењују се од 1. јануара 2012. године.
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