
ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ 

 

На основу члана 71. став 2. Закона о спорту ("Службени гласник Републике Србије", 

број 52/96), Министар за омладину и спорт доноси 

 

 

 

 П Р А В И Л Н И К 

 
 О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ 

ВРХУНСКИХ СПОРТИСТА И ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ ВРХУНСКИМ 
СПОРТИСТИМА 

 
 

 Члан 1. 

 

Овим правилником утврђују се ближи услови и критеријуми за стипендирање врхунских 

спортиста за спортско усавршавање и за новчану помоћ врхунским спортистима са 

посебним заслугама. 

 

 

 Члан 2. 

 

Врхунски спортиста може добити стипендију за спортско усавршавање ако су испуњени 

следећи услови: 

 

1) да је у текућој години важећом Републичком категоризацијом спортиста 

категорисан као врхунски спортиста; 

 

2) да НЕМА ПОТПИСАН ПРОФЕСИОНАЛНИ УГОВОР СА ОДРЕЂЕНОМ СПОРТСКОМ 

ОРГАНИЗАЦИЈОМ И ДА НЕМА ПОТПИСАН УГОВОР СА ИНОСТРАНИМ КЛУБОМ; 

 

3) да је члан гранског савеза чијим се програмима остварује општи интерес у 

области спорта, односно спортске организације чланице тог гранског савеза; 

 

4) да га грански савез предложи министарству надлежном за спорт (у даљем тексту: 

Министарство) за добијање стипендије, у оквиру квоте стипендија на коју тај 

грански савез има право у складу са овим правилником, до 31. јануара текуће 

године; 

 

5) да се у текућој години активно бави спортским активностима; 

 

6) да испуњава обавезе према репрезентацији гранског савеза Републике Србије, 

чији је члан; 

7) У ППГЛЕДУ ГПДИНА ЖИВПТА, И ТП: 

- ДА ИМА ПД 15 ДП 24 ГПДИНА - СППРТИСТА НАЦИПНАЛНПГ РАЗРЕДА, А ДП 30 ГПДИНА - 

СППРТИСТА У ПАРАПЛИМПИЈСКИМ СППРТПВИМА; 

- ДА НИЈЕ НАВРЩИП 30 ГПДИНА - СППРТИСТА МЕЂУНАРПДНПГ РАЗРЕДА, А ПД 30 ДП 40 

ГПДИНА У ПАРАПЛИМПИЈСКИМ СППРТПВИМА; 



8) ДА У ТЕКУЋПЈ ГПДИНИ ИМА СТАТУС УШЕНИКА И ПСТВАРУЈЕ МИНИМАЛНП ВРЛП ДПБАР 
УСПЕХ – ЗА СППРТИСТЕ УЗРАСТА ПД 15 ДП 18 ГПДИНА; 

9) ДА ДВА ПУТА ГПДИЩОЕ ДПСТАВИ ДПКАЗ П ИЗВРЩЕНПМ ЗДРАВСТВЕНПМ ПРЕГЛЕДУ У 

РЕПУБЛИШКПМ ЗАВПДУ ЗА СППРТ И ДА ППЩТУЈЕ АНТИДППИНГ ПРАВИЛА ПРППИСАНА ЗАКПНПМ П 

СПРЕШАВАОУ ДППИНГА У СППРТУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРПЈ 101/05), КАП И ДА ДВА ПУТА 

ГПДИЩОЕ ДПСТАВИ ДПКАЗ П ПРИСУСТВПВАОУ СЕМИНАРИМА КПЈЕ ПРГАНИЗУЈЕ АНТИДППИНГ 

АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ НА ТЕМУ СПРЕШАВАОА ДППИНГА У СППРТУ. 

ВРХУНСКИ СППРТИСТА КПЈИ ЈЕ КАТЕГПРИСАН КАП ЗАСЛУЖНИ СППРТИСТА ПСТВАРУЈЕ ПРАВП НА 

СТИПЕНДИЈУ БЕЗ ПГРАНИШЕОА СТАРПСНЕ ДПБИ. ПРАВП НА СТИПЕНДИЈУ ПРЕСТАЈЕ СППРТИСТИ 

СТИЦАОЕМ НАЦИПНАЛНПГ ПРИЗНАОА. 

По предлозима поднетим после рока из става 1. тачка 4) овог члана Министарство неће 

поступати. 

 

ИЗУЗЕТНП, АКП КВПТА СТИПЕНДИЈА НА КПЈУ ГРАНСКИ САВЕЗ ИМА ПРАВП У СКЛАДУ СА ПВИМ 
ПРАВИЛНИКПМ НИЈЕ ПППУОЕНА, ГРАНСКИ САВЕЗ МПЖЕ, ТПКПМ ГПДИНЕ, ППДНЕТИ ПРЕДЛПГ ЗА 
СТИПЕНДИРАНЈЕ И НАКПН ИСТЕКА РПКА ИЗ СТАВА 1. ТАШКА 4) ПВПГ ШЛАНА. 
 

 

Члан 2a 

 

У поступку по предлозима из члана 2. Правилника Министарство цени испуњеност 

услова за добијање стипендије и до 15. ФЕБРУАРА текуће године доноси решење о 

стипендирању спортиста за текућу годину. 

 

У року од седам дана од дана доношења решења из става 1. овог члана Министарство, 

надлежни грански савез и спортиста коме је одобрена стипендија за текућу годину, 

закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе. 

 

 

 

 

 Члан 3. 

 

Број стипендија које могу добити врхунски спортисти истог гранског савеза одређује се 

према рангу спорта утврђеном Републичком категоризацијом спортова, и то: 

 

1) прва група спортова - 15 стипендија по савезу; 

 

2) друга група спортова - 10 стипендија по савезу; 

 

3) трећа група спортова - пет стипендија по савезу; 

 

4) четврта група спортова - три стипендије по савезу. 

 

 

У четвртој групи спортова стипендију може добити само врхунски спортиста који је 

категорисан као заслужни спортиста или спортиста међународног разреда. 

 



ЗА ТИМСКЕ СППРТПВЕ, ПРВЕ И ДРУГЕ ГРУПЕ СППРТПВА, УТВРЂУЈЕ СЕ КВПТА ПП СЕЛЕКЦИЈАМА, НА 
ПРЕДЛПГ НАЦИПНАЛНПГ ГРАНСКПГ СППРТСКПГ САВЕЗА, У СКЛАДУ СА БУЧЕТПМ И ППСТИГНУТИМ 
РЕЗУЛТАТИМА. 
 

 Члан 4. 

 

Висина месечног износа стипендија за спортско усавршавање врхунских спортиста 

утврђује се према следећим критеријумима: 

 

      1) заслужни спортиста - једна и по просечна нето зарада у Републици за месец 

децембар претходне године, према подацима органа надлежног за послове статистике; 

 

      2) спортисти међународног разреда - једна просечна нето зарада у Републици за 

месец децембар претходне године, према подацима органа надлежног за послове 

статистике; 

 

      3) спортисти НАЦИОНАЛНОГ разреда  И СПОРТИСТИ ИЗ ЧЛАНА 2А ПРАВИЛНИКА- 

70% просечне нето зараде у Републици за месец децембар претходне године, према 

подацима органа надлежног за послове статистике. 

 

 

 Члан 5. 

 

Стипендија за спортско усавршавање утврђује се за период од годину дана и исплаћује 

месечно преко гранског савеза чији је врхунски спортиста члан. 

 

Грански савез је у обавези да изврши исплату стипендије из става 1. овог члана у року 

од три дана од дана када је извршен пренос средстава од стране Министарства за ове 

намене и да у року од наредних седам дана писмено обавести Министарство о 

извршеној исплати, уз достављање доказа о томе, а уз обавештење за наредни месец да 

достави и доказе о измиреним припадајућим обавезама по основу извршене исплате 

стипендије. 

 

Грански савез је обавезан да у најкраћем року писмено обавести Министарство о свакој 

промени у вези са исплатом стипендије из става 1. овог члана која је од утицаја на 

остваривање права на стипендију. 

 

 

 Члан 6. 

 

Новчану помоћ може добити врхунски спортиста са посебним заслугама за развој спорта 

у Републици, који је Републичком категоризацијом спортиста рангиран као заслужни 

спортиста. 

 

Врхунски спортиста из става 1. овог члана може добити новчану помоћ ако су испуњени 

следећи услови: 

 

      1) да је у претходним годинама постигао спортске резултате предвиђене за 

категорисање у рангу заслужног спортисте; 

 

      2) да НЕМА ПОТПИСАН ПРОФЕСИОНАЛНИ УГОВОР СА ОДРЕЂЕНОМ СПОРТСКОМ 

ОРГАНИЗАЦИЈОМ; 

 



      3) да је члан гранског савеза чијим се програмима остварује општи интерес у 

области спорта, односно спортске организације чланице тог гранског савеза; 

 

      4) да се новчаном помоћу покривају трошкови које је спортиста лично имао за 

припреме или учешће на такмичењу или за лечење проузроковано повредом насталом 

на такмичењу; 

 

      5) да је грански савез утврдио да постоји оправдана потреба за новчаном помоћи 

врхунском спортисти, односно да трошкови из тачке 4) овог члана нису већ покривени 

давањима спортске организације, гранског савеза, спонзора или донатора; 

 

      6) да трошкови лечења нису покривени здравственим осигурањем. 

 

Врхунски спортиста из става 1. овог члана који је био освајач медаље на Олимпијским 

играма, светском или европском првенству може добити новчану помоћ и ако нису 

испуњени услови из става 2. тач. 1) до 4) овог члана ако у последњих шест месеци 

остварује просечни месечни приход испод просечне нето зараде у Републици, или 

постоји неки други посебно оправдани разлог за давање помоћи (лечење и сл.), НА 

ПРЕДЛОГ НАЦИОНАЛНОГ ГРАНСКОГ СПОРТСКОГ САВЕЗА, У СКЛАДУ СА БУЏЕТОМ.. 

 

 

 Члан 7. 

 

Висина новчане помоћи врхунском спортисти који испуњава услове из члана 6. став 2. 

овог правилника утврђује се према следећим критеријумима: 

 

      1) за покриће трошкова припрема и учешћа на такмичењу - до пет просечних нето 

зарада у Републици за месец који претходи месецу у коме се врши исплата новчане 

помоћи, према подацима органа надлежног за послове статистике; 

 

      2) за покриће трошкова лечења - до десет просечних нето зарада у Републици за 

месец који претходи месецу у коме се врши исплата новчане помоћи, према подацима 

органа надлежног за послове статистике. 

 

Новчана помоћ врхунском спортисти из члана 6. став 3. овог правилника одређује се 

према следећим критеријумима: 

 

      1) ако спортиста не остварује приходе - једна просечна нето зарада у Републици за 

месец који претходи месецу у коме се врши исплата новчане помоћи, према подацима 

органа надлежног за послове статистике; 

 

      2) ако спортиста остварује приходе испод половине просечне нето зараде у 

Републици - износ до просечне нето зараде у Републици за месец који претходи месецу 

у коме се врши исплата новчане помоћи, према подацима органа надлежног за послове 

статистике; 

 

      3) за трошкове лечења и сличне потребе - до пет просечних нето зарада у 

Републици за месец који претходи месецу у коме се врши исплата новчане помоћи, 

према подацима органа надлежног за послове статистике. 

 

 

 

 



 Члан 8. 

 

Министар надлежан за послове спорта одређује висину новчане помоћи из члана 7. став 

1. и члана 7. став 2. тачка 3) овог правилника и трајање новчане помоћи из члана 7. 

став 2. тач. 1) и 2) овог правилника у зависности од стварних потреба врхунског 

спортисте, категорије спорта и процене у којој мери ће давање накнаде утицати на 

развој спорта у Републици. 

 

 

 Члан 9. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Србије". 

 

 

 

 

                                                                                   МИНИСТАР 

Снежана Самарџић Марковић 


