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На основу члана 87. става 3. Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор
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ПРАВИЛНИК О ОСНОВНИМ УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
УЧЕШЋЕ НА СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА И ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА
ЊИХОВЕ ИСПУЊЕНОСТИ

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Предмет Правилника о основним условима и критеријумима за учешће на спортским
такмичењима и поступак утврђивања њихове испуњеностин ( у даљем тексту:
Правилник), је утврђивање основних услова и критеријума које морају да испуљавају
спортске организације, чланице Кајакашког савеза Србије ( у даљем тексту: Савез),
приликом учешћа на националном првенству у организацији Савеза и другим разним
спортским такмичењима, као и услови кој и се морају испунити за организовање
националног спортског такмичења ( у даљем тексту: национално првенство).
Члан 2.
За организовање и учешће на међународним такмичењима за која је поред основних
потребно испунити и неке друге додатне услове, важе додатни услови који ће бити
регулисани посебним правилима.
Члан 3.
Да би могла да обавља спортске сктивности и делатности, у складу са Законом о спорту
Републике Србије ( у даљем тексту: Закон), свака спортска организација, члан Савеза
мора да испуни одређене услове, тј. да поседује:
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;
Министар надлежан за питања спорта ( у даљем тексту: Министар), ближе уређује
услове из става 1. овог члана.

Министарство надлежног за питања спорта ( у даљем тексту: Министартсво), може
извршити инспекцијски надзор ради утврђивања испуњености услова из става 1. овог
члана.
Спортска организација, члан Савеза, која је основана на територијалном принципу као
савез или стручна организација – удружење, мора испунити све услове из става 1. овог
члана, сем услов да има непосредно учлањене спортисте.
Члан 4.
Приликом пријема Захтева за учлањење спортске организације у Савез, посебна
комисија, коју именује и разрешава Управни одбор Савеза ( у даљем тексту: Комисија),
излази на лицу места и утврђује да ли су испуњени услови из претходног члана овог
Правилника.
Уколико су испуњени услови, Комисија доставља извештај Управном одбору Савеза,
који доноси одлуку о пријему у чланство на основу испуњености наведених услова,
као и других услова наведених у Статуту и другим општим актима Савеза.
Уколико нису испуњени услови обавештава о томе Савез, који даје накнадних 30 дана
спортској организацији која је аплицирала за пријем у чланство, да у том року отклони
недостатке и испуни услове, у противном се сматра да је одустала од захтева за пријем
у чланство.
Члан 5.
Само спортска организација, чланица Савеза која учествује у националним
такмичењима која су у надлежности Савеза, може користити реч: „клуб” у свом називу.
УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ АНГАЖОВАЊА СПОРТИСТА
Члан 6.
Сматра се да спортска организација има учлањене или уговором ангажоване спортисте
ако има најмање пет спортиста регистрованих код Савеза, у складу са спортским
правилима Савеза;
Спортска организација обавезна је да учлани или уговором ангажује и региструје код
Савеза спортисте из члана 3. тачка 1 овог најкасније до почетка првог наредног
прелазног рока од дана свог уписа у надлежни регистар.
Ангажовање спортисте врши се закључењем уговора из члана 13. став 1. и члана 17. ст.
2. и 3. Закона, а у складу са чланом 10. став 9. и чланом 12. ст. 1. и 2. Закона.

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА
Члан 7.
Сматра се да организација у области спорта има ангажоване одговарајуће спортске
стручњаке уколико:
Спортска организација (спортски клуб) која се такмичи у сениорском националном
лигашком спортском такмичењу или професионалном спортском такмичењу има
ангажованог најмање:
(1) једног спортског тренера за рад са спортистима и координацију стручног рада у
спортској организацији (главни тренер),
(2) једног спортског тренера на сваких додатних 160 спортиста,
(3) једног спортског тренера као руководиоца програма развоја дечијег и омладинског
спорта,
(4) једно лице са одговарајућим спортским звањем у оквиру занимања менаџер у
спорту (спортски директор, генерални секретар, секретар и сл.),
(5) једно лице са одговарајућим спортским звањем у оквиру занимања менаџер у
спорту које координира обављање послова који се односе на безбедност учесника
спортских такмичења чији је организатор,
(6) једног клупског лекара за бригу о медицинској заштити спортиста и примени
антидопинг правила;
Члан 8.
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.
Ако у организацији у области спорта има ангажованих више спортских стручњака за
рад са спортистима обавезно се одређује спортски стручњак са одговарајућим
образовањем у области физичког васпитања и спорта који координира и надзире рад
других спортских стручњака.
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.
Ако ангажовани спортски стручњак ради са децом, мора имати одговарајуће више или
високо образовање у области физичког васпитања и спорта, или да је поред основне
стручне оспособљености и посебно стручно оспособљен за стручни рад са децом, у
складу са чланом 26. став 2. и чланом 29. ст. 1–4. Закона, осим у случајевима из члана
180. став 2. Закона.

Организација у области спорта дужна је да својим општим актима ближе утврди
надлежности ангажованих спортских стручњака.
ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ
Члан 9.
На националним лигашким спортским такмичењима ( у даљем тексту: национално
првенство), могу да учествују само спортске организације које су добиле дозволу за
сезону, дозволу да се такмиче на националном првенству, тј. које су извршиле
лиценцирање и добиле дозволу од Савеза.
Дозволу за сезону може добити спортска организација која испуњава Законом
прописане услове за бављење спортским активностима и спортским делатностима и
посебне услове утврђене од стране Савеза.
Члан 10.
У складу са Законом и правилима Савеза, спортска организација може добити лиценцу
ако испуњава услове:
• спортске;
•
•
•
•

има учлањене спортисте и води о њима посебну евиденцију;
да води Књигу чланова, где су уписани и сви спортисти и њихов статус
и права управљања и да ли имају закључене уговоре;
уколико су са спортистом закључиле уговоре, да су депоновани и
оверени од стране Савеза;

инфраструктурне;
• да има спортски објекат, односно простор за припреме (тренинг) и
вежбање спортиста у току целе године (са основним просторијама,
односно површинама за извођење једне или више спортских
активности, пратећим простором, инсталацијама и одговарајућом
техничком опремом),
•

спортски објекат за организовање спортских такмичења, уколико се
организација бави таквом спортском делатношћу, који испуњава
услове утврђене спортским правилима надлежног националног и
међународног гранског спортског савеза, у зависности од врсте и
нивоа такмичења;

пословну просторију (канцеларију) у којој се налази седиште
организације, најмање површине од 12 m² (по једном кориснику –
организацији), са пратећим тоалетом;
персоналне и административне, односно огранизационе;
•

•

•
•
•
•
•

да има нагажоване спортске стручњаке и стручњаке у спорту;
да има лица која воде администартивне послове;
да има лица која се баве организацијом послова;
спортски стручњаци морају имати важеће лиценце издате од савеза;
ангажовани спортски стручњаци морају испуњавати услове из Закона и

правилника издатих од министарства и Савеза и мора се водити њихова
посебна евиденција и да су уписани у Књигу чланова са статусом и
звањем;
да има званичну интернет презентацију;
уколико је обављање спортских активности и делатности организовано
тако да је одвојен, односно јасно разграничен рад са спортистима од
обављања других спортских делатности;
уколико је обезбеђена безбедност спортиста и других учесника у
обављању активности и делатности;

•
•

•
•

правни;
• да има образоване све огране у складу са Законом и статутом
• мора да има Статут уређен у складу са законом и правилима Савеза;
• да уредно води Књигу чланова и Књигу одлука и о свим променама
обавештава Савез у року;
• да води Законом све прописане евиденције;
• да за регулисање одређених области има обавезно правилнике,
поредвиђене законом;
• мора
да
има
формиран
секретаријат
организације,
као
административно-техничку подршку органима спортске организације,
спортистима и другим запосленим, који је доступан за комуникацију са
члановима и са јавношћу најмање пет дана у недељи, у унапред
утврђено и објављено време од најмање четири сата дневно

•

финансијски;
•
•

•
•

да има обезбеђена финансијска средства за редовно функционисање и
реализацију такмичења,
да води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу са
прописима о рачуноводству и ревизији који се односе на привредна
друштва,
да завршни рачун усваја Скупштина

безбедносни
• спортски објекат на коме се обављају спортске активности и
делатности испуњава услове утврђене законом и спортским
правилима
савеза за обављање одређених врста спортских
активности и спортских делатности;
• спортска и друга опрема која се користи при обављању спортских
активности и делатности испуњава прописане услове;
• спортске активности и делатности воде одговарајући спортски
стручњаци;
• да је спортска приредба која се организује пријављена и организована у
складу са законом;

•

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

•

да је утврђена процедура за осигурање да се спортисти не изложе
спортским активностима које могу да угрозе или погоршају њихово
здравствено стање, а посебно да деца не буду изложена активностима и
физичким вежбањима која могу да угрозе или погоршају њихово
здравствено стање или да негативно утичу на психосоцијални и моторички
развој или образовање;
да је пре почетка обављања спортских активности и делатности проверено
да ли постоје неуобичајене опасности и ризици бављења одређеном
спортском активношћу, односно обављања одређене спортске делатности;

•

Члан 11.
Савез утврђује испуњеност услова из претходног члана.
Спортске организације, чланице Савеза су дужне да поднесу доказе о испуњености
услова из претходног става када подносе Захтеве за лиценцирање.
Управни одбор Савеза утврђује термин за лиценцирање спортских организација, који
најкасније може бити 30 дана пре почетка тамичења.
Термин за лиценцирање се обајављује на званичном сајту Савеза.
Приликом лиценцирања спортских организација се не плаћа посебна такса али се
подноси доказ да је уплаћена Савезу годишња чланарина, у противном се не може
извршити лиценцирање.
ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА
Члан 12.
Савез у складу са Законом води систем такмичења и одговоран је за одржавање свих
такмичења у грани спорта кајак кану.
Савез може поверити вођење одређених такмичења удружењу или организацији коју су
основале спортске организације које учествују у такмичењу.
Члан 13.
Савез може као суорганизатора неког такмичења именовати неку своју чланицу, на
основу њеног упућеног писменог захтева Управном одбору Савеза.
Управни одбор доноси одлуку и услове о суорганизацији одређеног такмичења са
Савезом у складу са прописима Савеза.
Члан 14.
Свака спортска организација, уколико жели да организује било какво такмичење, или
путовати у иностранство на неко такмичење, мора тражити писмену дозволу Савеза, уз
пружање информација и опис какво је такмичење у питању.

Члан 15.
Уколико су Савез или спортска организација чланица Савеза организатор такмичења,
дужни су да имају запослено или ангажовано лице са спортским звањем у складу са
законом, које координира обављање послова који се односе на безбедност учесника
спортских такмичења, као и лице са звањем спортског менаџера за оперативне, односно
извршне послове.
Члан 16.
Спортска сезона траје једну такмичарску сезону, ако спортским правилима надлежног
међународног спортског савеза није друкчије одређено.
Члан 17.
Уколико Савез донесе измене система такмичења оне се могу применити најраније по
истеку једне такмичарске сезоне од утврђивања тих измена.
Пропозиције такмичења у надлежности националног гранског спортског савеза
утврђују се најкасније 30 дана пре почетка такмичења и не могу се мењати у току
такмичарске сезоне на коју се односе.
Члан 18.
Национално такмичење, као и сва остала такмичења у грани спорта кајак кану су
аматерска.
У грани спорта кајак кану нема професионалних такмичења нити професионалних
спортиста.
На такмичењима у кајак кану учествују само спортисти аматери.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
За сва тумачења одредби овог Правилника је надлежан Управни одбор Савеза.
Члан 20.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на званичној интернет
страници Савеза.

Председник
____________
Мирко Нишовић

