
На основу члана 134. став 1, тачкe 11, 12. и 13. Закона о спорту („Службени 

гласник РС”, број 10/16) и члана 16. став 1. и члана 24. Покрајинске скупштинске 

одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒ други 

пропис, 37/16 и 29/17), покрајински секретар за спорт и омладину доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

о ближим условима и критеријумима за стипендирање спортиста  

и усавршавање спортских стручњака у АП Војводини 

 

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се ближи услови и критеријуми за 

стипендирање перспективних и талентованих спортиста за спортско усавршавање, 

стипендирање спортиста укључених у развојни програм Олимпијског комитета 

Србије, као и утврђивање накнада за усавршавање младих спортских стручњака у 

АП Војводини. 

 

Члан 2. 

Сви изрази за физичка лица који су у овом правилнику изражени у 

граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на 

која се односе. 

 

I - Стипендирање перспективних и талентованих спортиста 

 

Члан 3. 

Право на стипендирање имају спортисти узраста од 14 до 20 година. 

Под перспективним и талентованим спортистима подразумевају се 

спортисти који су рангирани у складу с Националном категоризацијом спортиста, 

узраста од 14 до 18 година – перспективни спортиста, односно узраста 19 и 20 

година – талентовани спортиста. 

 

Члан 4. 

Предлог годишњег програма стипендирања перспективних и талентованих 

спортиста подноси надлежни покрајински грански спортски савез. 

Покрајински грански спортски савези достављају предлоге стипендиста за 

наредну годину из своје гране спорта за спортисте чланове клубова АП Војводине, 

до 31. јануара текуће године.  

Уз предлоге стипендиста, обавезно се доставља и документација која 

потврђује постигнуте резултате спортиста (нпр. билтени, извештаји с такмичења). 

 

Члан 5. 

Перспективни и талентовани спортиста може добити стипендију за спортско 

усавршавање ако су испуњени следећи услови: 

1. остварен значајан резултат на званичним међународним такмичењима; 

2. пласман у текућој години од I до III места на државном првенству сениора, 

млађих сениора, јуниора или кадета; 

3. не сме имати потписан професионални уговор са одређеном спортском 

организацијом или потписан уговор са иностраним клубом; 



4. спортска организација чији је спортиста члан мора да има седиште на 

територији АП Војводине;  

5. спортска организација мора бити члан надлежног покрајинског гранског 

спортског савеза; 

6. мора испуњавати обавезе према репрезентацији надлежног националног 

гранског савеза Републике Србије; 

7. мора испуњавати критеријуме и услове из члана 3. овог правилника; 

8. у текућој години не сме примати националну стипендију као врхунски 

спортиста. 

 

Члан 6. 

Број стипендија које могу добити перспективни и талентовани спортисти 

истог покрајинског гранског спортског савеза, под условом да испуњавају 

критеријуме, одређује се према рангу спорта, утврђеним покрајинском 

категоризацијом покрајинских гранских спортских савеза, тако што предност имају 

спортисти из савеза који су више категорисани. 

 

Члан 7. 

Поднете предлоге разматра Комисија која се састоји од председника и 

четири члана, а коју поред представника Покрајинског секретаријата за спорт и 

омладину (у даљем тексту: Секретаријат), чине и представници Спортског савеза 

Војводине и Покрајинског завода за спорт и медицину спорта (у даљем тексту: 

Комисија). 

Комисија прегледа и вреднује поднете предлоге, те потом покрајинском 

секретару за спорт и омладину доставља предлог за стипендирање. 

О раду Комисије води се записник. 

 

Члан 8. 

Висину и број месечних стипендија, утврђује покрајински секретар за спорт 

и омладину једном годишње, у складу са расположивим финансијским средстава. 

О стипендирању талентованих и перспективних спортиста за спортско 

усавршавање Секретаријат и стипендирани спортиста закључују уговор, којим се 

осим права спортисте на стипендију, уговара и његовa обавезa тестирања у 

Покрајинском Заводу за спорт и медицину спорта, као и обавеза спортисте да се 

одазове позиву Секретаријата ради учешћа у промотивним активностима. 

Стипендија за спортско усавршавање уплаћује се на текући рачун спортисте. 

 

Члан 9. 

Стипендија ће се спортисти укинути: 

− када престане да постоји неки од услова за добијање стипендије, који су 

наведени у члану 5. овог правилника,  

− у случају кршења антидопинг правила прописаних Законом од дана утврђене 

повреде антидопинг правила.  

− уколико надлежни национални или покрајински спортски грански савез 

изрекне спортисти дисциплинску меру за тежу повреду. 

− у случају неоправданог неиспуњавања обавезе стипендираног спортисте 

садржане у ставу два претходног члана и уговору о стипендирању. 

 



II - Стипендирање спортиста развојног програма Олимпијског комитета Србије  

 

Члан 10. 

Право на стипендирање имају и перспективни и талентовани спортисти 

узраста до 20 година из индивидуалних грана спорта који су укључени у развојни 

програм Олимпијског комитета Србије (у даљем тексту ОКС), уз услов да спортисти 

нису корисници националне стипендије Министарства омладине и спорта за текућу 

годину. 

 

Члан 11. 

Предлог годишњег програма стипендирања перспективних и талентованих 

спортиста који су укључени у развојни програм ОКС, подноси надлежни 

покрајински грански спортски савез, најкасније до 31. јануара текуће године. 

Уз предлоге стипендиста, обавезно се доставља и доказ да се предложени 

спортиста налази на листи учесника развојног програма ОКС. 

 

Члан 12. 

Перспективни и талентовани спортиста из овог програма може добити 

стипендију за спортско усавршавање ако су испуњени услови које прописује ОКС за 

спортисте учеснике развојног програма ОКС. 

 

Члан 13. 

На основу предложеног списка спортиста који су укључени у развојни 

програм ОКС, покрајински секретар за спорт и омладину доноси решење о 

стипендирању. 

 

Члан 14. 

Висину стипендије за стипендисте из развојног програма, утврђује 

покрајински секретар за спорт и омладину једном годишње, у складу са 

расположивим финансијским средстава. 

О стипендирању талентованих и перспективних спортиста из развојног 

програма ОКС-а,  Секретаријат и спортиста закључују уговор. 

Стипендија за спортско усавршавање из развојног програма ОКС уплаћује се 

на текући рачун спортисте. 

 

Члан 15. 

Стипендија ће се спортисти из развојног програма ОКС укинути у следећим 

случајевима: 

− када престане да постоји неки од услови које прописује ОКС за учешће 

спортиста у развојном програму ОКС, од дана престанка испуњавања услова; 

− у случају кршења антидопинг правила прописаних Законом, почев од дана 

утврђене повреде антидопинг правила; 

− уколико надлежни покрајински или национални спортски грански савез 

изрекне спортисти дисциплинску меру за тежу повреду правила савеза, од дана 

кад одлука постане коначна; 

− у случају да у току године у којој прима стипендију спортиста пређе у клуб чије 

седиште се не налази на територији Аутономне покрајине Војводине, од дана 

преласка у тај клуб. 



 

III - Усавршавање младих спортских стручњака 

 

Члан 16. 

Право на накнаду за стручно усавршавање имају млади спортски стручњаци 

(у даљем тексту: тренери) од 25 до 45 година.  

 

Члан 17. 

Предлог годишњег програма усавршавања тренера подноси надлежни 

покрајински грански спортски савез. 

Покрајински грански спортски савези достављају предлоге тренера из своје 

гране спорта ангажоване у клубовима с територије АП Војводине за наредну годину 

до 20. децембра текуће године. 

 

Члан 18. 

Тренер може добити накнаду за стручно усавршавање ако су испуњени 

следећи услови: 

1. да спортиста, односно екипа коју тренира има остварен значајан резултат на 

званичним међународним такмичењима; 

2. у појединачним спортовима спортисти тренера морају имати освојене најмање 

три медаље од I до III места у текућој години на државном првенству сениора, 

млађих сениора, јуниора или кадета. Тренери из екипних спортова морају 

имати пласман од I до III места у текућој години на државном првенству или 

купу сениора, млађих сениора, јуниора или кадета или освојено прво место на 

првенству Војводине или Купу Војводине  сениора, млађих сениора, јуниора 

или кадета; 

3. да има одговарајуће образовање или степен стручне оспособљености и важећу 

дозволу за рад надлежног националног гранског савеза, у складу са Законом о 

спорту;  

4. да је ангажован у спортској организацији која има седиште на територији АП 

Војводине;  

5. да је спортска организација у којој је тренер ангажован члан надлежног 

покрајинског гранског спортског савеза. 

Уз предлоге, савези обавезно достављају и документацију која потврђује 

испуњеност наведених услова (нпр. билтен с постигнутим резултатима, фотокопија 

дипломе и дозволе за рад, фотокопија уговора о ангажовању, потврда савеза о 

чланству). 

 

Члан 19. 

О поднетим предлозима одлучује Комисија. 

Комисија прегледа и вреднује поднете предлоге, те покрајинском секретару 

за спорт и омладину доставља предлог за финасирање. 

О финансирању стручног усавршавања тренера Секретаријат и надлежни 

грански спортски савез одабраног тренера закључују уговор. 

 

Члан 20. 

Број тренера у програму одређује се према рангу спорта, утврђеним 

покрајинском категоризацијом покрајинских гранских спортских савеза, на основу 



постигнутих резултата тренера, као и у складу с расположивим финансијским 

средствима. 

 

Члан 21. 

Висину месечног износа накнаде за усавршавање тренера утврђује 

покрајински секретар за спорт и омладину једном годишње.   

Накнада за стручно усавршавање уплаћује се на рачун покрајинског гранског 

спортског савеза који је предложио тренера. 

 

Члан 22. 

Накнада за стручно усавршавање младог спортског стручњака ће се укинути: 

− уколико дође до престанка услова из члана 18. ст. 1. тачка 4. Правилника, од 

дана престанка ангажмана тренера; 

− уколико дође до кршења антидопинг правила прописаних Законом, од дана 

утврђене повреде антидопинг правила;  

− у случају да се тренеру изрекне дисциплинска мера за тежу повреду од стране 

националног или покрајинског гранског спортског савеза, од дана када таква 

одлука постане коначна. 

 

Члан 23. 

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу АП 

Војводине”. 

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о ближим 

условима и критеријумима за стипендирање спортиста, усавршавање спортских 

стручњака и награђивање за постигнуте спортске резултате спортиста и спортских 

стручњака у АП Војводини („Службени лист АПВ“, бр. 5/17 и 21/17). 

 

 

Покрајински секретар  

за спорт и омладину 

Владимир Батез 


