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• Члан 35. Закона о спорту 

 

• Спортска организација може обављати спортске активности и спортске 
делатности ако, у складу са овим законом и спортским правилима, има: 
 

1) учлањене или уговором ангажоване спортисте; 

2) ангажоване спортске стручњаке у зависности од врсте делатности; 
3)          обезбеђен одговарајући простор, односно спортске објекте и спортску  
              опрему; 
4)          одговарајућу унутрашњу организацију и финансијска средства, ако  
              учествује у спортским такмичењима; 
5)          осигурану безбедност спортиста и других учесника при обављању 

              спортских активности и делатности; 
6)          одговарајући број животиња у спорту у којем учествују животиње. 
 

• Министар ближе уређује услове из става 1. овог члана. 
• - наставак члана 35 - 
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• Спортска организација при оснивању не може користити реч „клуб”. 
Спортска организација може унети реч „клуб” у свој назив ако 
континуирано учествује у спортским такмичењима у оквиру надлежног 
националног гранског спортског савеза, а на основу потврде тог савеза. 

• Испуњеност услова из ст. 1. и 3. овог члана утврђује решењем 
спортски инспектор у поступку инспекцијског надзора. 

• На решење из става 4. овог члана може се уложити жалба 
Министарству у року од 15 дана од дана достављања решења. 

• Спортска организација која учествује у спортским такмичењима 
обавезно у називу испред речи „клуб” садржи назив спортске гране или 
дисциплине у којој се такмичи, а ако учествује у спортским 
такмичењима у више спортских грана или дисциплина, у називу 
обавезно садржи речи: „спортски клуб”. 

• Спортска организација може учествовати у спортским 
такмичењима уколико је члан, односно ако је регистрована код 
надлежног националног гранског спортског савеза и ако испуњава 
услове у складу са овим законом. 
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1. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ АНГАЖОВАНИХ СПОРТИСТА 
 

 

Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности 
предвиђено је да спортска организација у индивидуалном спорту мора задовољити 
минимално следећи услов:  
 

Члан 3. став 1. тачка 3. 
 

- у појединачним спортовима има најмање пет спортиста регистрованих код 
одговарајућег националног гранског спортског савеза, у складу са спортским 
правилима тог савеза  

 

Члан 3. став 2. 
Уколико спортска организација учествује у одређеној грани спорта у спортским 
такмичењима, под одговарајућим националним гранским спортским савезом из става 1. тач. 
1) и 3) овог члана сматра се надлежни национални грански спортски савез, у складу са 
чланом 35. став 7. Закона.  

РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

. 



СЕМИНАР ЗА СТРУЧЊАКЕ У СПОРТУ  
26-27.01.2019. – Крагујевац 

2. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА  
 

Члан 4. 
• Сматра се да организација у области спорта има ангажоване одговарајуће 

спортске стручњаке уколико:  
• спортска организација има ангажованог најмање једног одговарајућег 

спортског стручњака за рад са спортистима и унапређење стручног рада, у 
зависности од врсте спортске активности 

 

Члан 5.  

• Ангажовање спортског стручњака врши се закључењем уговора о стручном 
ангажовању или уговора о раду, или путем доношења одлуке о 
именовању спортског стручњака за обављање одређених спортских занимања 
у случају да се спортски стручњак бави стручним радом у организацији у 
области спорта као члан организације, у складу са Законом. 

• Спортски стручњак мора да испуњава услове предвиђене законом и да 
поседује дозволу за рад предвиђену спортским правилима надлежног 
националног спортског савеза или правилима надлежног међународног 
спортског савеза, у складу са Законом. 
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3. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ 

ПРОСТОР / ОБЈЕКАТ / ОПРЕМА 

Члан 6.  
• Организација у области спорта има одговарајући простор, односно спортске објекте 

ако има: 
• 1) спортски објекат, односно простор за припреме (тренинг) и вежбање спортиста у 

току целе године  
• 2) спортски објекат за организовање спортских такмичења  
• 3) пословну просторију (канцеларију) у којој се налази седиште организације, најмање 

површине од 6 m² (по једном кориснику – организацији), са пратећим тоалетом.  
 

Члан 9 

• Организација у области спорта има одговарајућу спортску опрему, и то: 
• 1) лопте, тренерке, дресове, справе, уређаје и друге спортске реквизите потребне за 

опремање и активности спортиста, у складу са спортским правилима надлежног 
националног гранског спортског савеза;  

• 2) канцеларијску опрему – сто, столицу, орман на закључавање, телефон (фиксни или 
мобилни) 

• 3) прибор за пружање прве помоћи на спортском објекту на коме се организује 
обављање спортске активности и одржавају спортска такмичења  

РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
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4. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕНА 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

УНУТРАШЊА  ОРГАНИЗАЦИЈА / ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
 

Члан 10. 
• Спортске организације које учествују у спортским такмичењима и надлежни национални 

спортски савези испуњавају услове у погледу унутрашње организације:  

• 3) ако су донета сва спортска правила и друга прописна општа акта и планови, 
усклађени са законом;  

• (усклађен статут за Законом о спорту, Књига чланова, Пословници о раду (скупштине, 
управни одбор, надзорни одбор), одржана Изборна и редовна Скупштина) 

• 4) ако су образовани сви органи у складу са законом и статутом;  
     (орган управљања изјаве о сукобу интереса члан 33. став 2. Закона) 
Члан 15. 
• Спортска организација може да учествује на спортским такмичењима у одређеној 

спортској сезони уколико има планирана финансијска средства довољна за учешће у 
свим такмичењима током целе такмичарске сезоне, у складу са спортским правилима. 
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5. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ БЕЗБЕДНОСТИ 

 

• Организација у области спорта испуњава услове у погледу 
безбедности спортиста и других учесника при обављању спортских 
активности и делатности уколико:  

• 1) спортски објекат на коме се обављају спортске активности и 
делатности испуњава услове утврђене законом и спортским 
правилима надлежних националних спортских савеза за обављање 
одређених врста спортских активности и спортских делатности; 

• 5) је утврђена процедура за осигурање да у спортским активностима и 
делатностима учествују само спортисти којима је утврђена 
здравствена способност у складу са Законом;  
 

Ако сп. организација нема свој простор за обављање спортских активности, потребна 
је ИЗЈАВА да спортска организација поштује све прописе везано за услове и 
безбедности које је прописао надлежни национални грански спортски савез. 
Ако сп. организација има свој простор за обављање спортских активности, потребно је 
да се поштују све законске одредбе које се односе на питање безбедности спортиста. 
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СЕМИНАР ЗА СТРУЧЊАКЕ У СПОРТУ  
26-27.01.2019. – Крагујевац 

 

НАПОМЕНА: 
 

1. Спортска организација (спортски клуб) која се такмичи у сениорском 
националном лигашком спортском такмичењу или професионалном 
спортском такмичењу подлеже додатним СТРОЖИЈИМ условима који 
су регулисани Правилником о ближим условима за обављање 
спортских активности и спортских делатности. 

 

2. Тачка 6 из члана 35. Закона регулише услове у погледу броја 
животиња, тако да то овде није презентовано. 
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- Закон о спорту 

 

• X. НАДЗОР 

 

• Члан 169. 
 

• Надзор над применом овог закона и прописа донетих на основу овог 
закона и инспекцијски надзор врши Министарство, преко републичких 
спортских инспектора. 

• На територији аутономне покрајине, инспекцијски надзор над радом 
покрајинских и територијалних спортских савеза врши надлежни 
орган аутономне покрајине, преко покрајинских спортских 
инспектора, као поверени посао. 
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- Закон о спорту 

 

• НАДЗОР НАД СТРУЧНИМ РАДОМ 

• Члан 32. 

• Над стручним радом у области спорта врши се стручни надзор. 

• Стручни надзор врши Завод за спорт и медицину спорта Републике 
Србије (у даљем тексту: Републички завод), а на територији аутономне 
покрајине – Покрајински завод за спорт и медицину спорта (у даљем 
тексту: Покрајински завод), преко стручних спортских надзорника, 

као поверени посао. 
• Правна и физичка лица у области спорта дужна су да омогуће 

обављање стручног надзора, у складу са овим законом. 
• Лицу из става 3. овог члана које онемогући обављање стручног надзора 

спортски инспектор може привремено забранити обављање 
спортске активности, односно делатности, све док не омогући 
обављање стручног надзора. 

 

- наставак - 
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- Закон о спорту 

 

• НАДЗОР НАД СТРУЧНИМ РАДОМ 

 

• Члан 32. став 8. 
 

У оквиру стручног надзора стручни спортски надзорник остварује увид 
и оцењује да ли су мере, методе, средства, активности и поступци који се 
примењују у обављању стручног рада од стране надзираног лица у складу 
са савременим достигнућима спортских и других одговарајућих наука и 
важећим, односно утврђеним стручно спортским доктринама и упутствима, 
утврђеним плановима стручног рада, прописаним условима и 
прописаним начином за обављање стручног рада у спорту и 
савременим стручним стандардима утврђеним спортским правилима 
надлежног националног и међународног спортског савеза. 
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• На основу наведене законске одредбе (члан 28. став 1.) неопходно је да 
надлежни национални грански спортски савез донесе  

 

ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ СТРУЧНИХ ПЛАНОВА И ЕВИДЕНЦИЈИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРУЧНОГ РАДА  

 

     како би спортски стручњаци (тренери) имали основ за прављење 
планова рада и евиденцију стручног рада у спортским организацијама 
над којима се врши надзор над стручним радом. 
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ 

 

 

КОМЕНТАРИ 

 

ПИТАЊА 

 

ПРЕДЛОЗИ 

 

РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 


