ПРАВИЛНИК О EВИДЕНЦИЈИ У ОБЛАСТИ
КАЈАК КАНУ СПОРТА

БЕОГРАД, 2020.

На основу члана 168, Закона о спорту Закона о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016"др. закон) и члана 87. става 3. Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор ( у
даљем тексту УО) Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту Савез) на седници
одржаној 15.03.2020. год. донео је
ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈИ У ОБЛАСТИ КАЈАК КАНУ СПОРТА
Члан 1.
Ради организованог и систематског праћења стања у параолимпијском спорту и
дугорочном планирању његовог развоја у Републици Србији воде се следеће
националне евиденције:
1) Евиденција личне карте организације

Националнигранскисавез / назив и скраћени
назив
Адреса
ПИБ
Матичниброј
Wеb
Решење из АПРа на сајту (укуцати -навести
линк)
Статут на сајту (укуцати -навести линк)
E-mail
Телефон
Председник гранског спортског савеза
Генерални секретар/Директор
Бројзапослених - Уговорорадунанеодређеновреме
(канцеларијанационалногсавеза), жене/мушкарци
Бројзапослених - Уговорорадунаодређеновреме
(канцеларијанационалногсавеза), жене/мушкарци
БројангажованихлицапоУговоруообављањупривре
мених-повременихпослова, жене/мушкарци
Лице одговорно за исправност података
Контакт лица одговорног за исправност података
(телефон и е-mail)

2) Вођење евиденције програмских параметара

Редни број

Параметри
Укупан број и назив појединачних утврђених спортских
правила и достављених министартву у складу са
Чланом 100. Закона о спорту (Правилници...)
Усвојена Стратегија развоја организације и Акциони
план (Назив, датум усвајања, линк на сајту)

1.
2.
3.

Укупан број чланица организације

4.

Укупан број чланица – гранских савеза

5.

Укупан број клубова

6.

Укупан број спортиста са инвалидитетом

7.

Укупан број спортиста са инвалидитетом (жена)

8.

Укупан број спортиста са инвалидитетом (мушкараца)

9.

Укупан број деце укључених у параолимпијски спорт

10.

Укупан број струковних удружења

11.

Укупан број врхунских спортиста аматера, носиоца
националних стипендија

12.

Национална првенства (назив и перид одржавања)
Навести број освојених медаља (сениори) на
Параолимпијским играма, Светским првенствима и
Европским првенствима
Припадност интернационалној (међународној)
спортској федерацији (Свет и Европа) – назив, скраћени
назив,седиште и сајт ;

13.

14.
15.

Председник Светске међународне федерације

16.

Генерални рејтинг у Светској федерацији – мушкарци

17.

Генерални рејтинг у Светској федерацији- жене

18.

Најзначајније годишње манифестације

19.

Најзначајнији системски пројекти
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Издаваштво (часопис, годишњак..) - назив, врста и
периодика
Назив и врсте евиденција које поседује грански савез
Хуманитарне активности : Назив активности (кампање),
дужина трајања
Број и врсте Стрчних оспособљавања (лиценцирања)
које реализује национални грански спортски савез
Партнерска акредитована едукативна установа (нпр.
Факултетспорта и физичког васпитања Београд)
Националне препоруке за рад са особама спортистима
са инвалидитетом – навести линк
Стратегија развоја спорта особа са инвалидитетом –
навести линк
Истраживања и анализе у спорту особа са
инвалидитетом – навести линк

Текућа година

3) Вођење евиденције финансијских Буџетских средстава

Називи финанираних програма у складу са
Општим интересом у области спорта РС
1.
2.
3.

Финансијски аспекти / Влада Републике Србије / Министартво омладине и
спорта
2013
2014
2015
2016
(изражено у
(изражено у
(изражено у
(изражено у
динарима)
динарима)
динарима)
динарима)

Годишњи програм
Јавни позив (Конкурс у области спорта
за посебне програме)
Организација међународних
такмичења од значаја за РС

4.

Стипендије спортиста

5.

Национална признања

6.

Националне награде за освојене
медаље
УКУПНО

4) Евиденција чланица КСС-а – на основу Књиге чланова
Евиденција чланица
Редни број

Национални спортски грански
савез, клуб или Спортско
удружење

Контакт ( web, e-mail, телефон)
Адреса

1.
2.
3.
4.

5) Евиденција такмичара и дисциплина
Евиденција такмичара и дисциплина у националиом параолимпијском спорту
Редни број

1.
2.
3.
4.

Параолимпијска дисциплина

Спортиста/такмичар/Клуб

Успеси/Година

6) Евиденција спортиста носилаца Националног признања
Евиденција спортиста носилаца Националног признања
Редни број

Спортиста / такмичар

Врста медаље, година и
такмичење на коме је освојена

Параолимпијска дисциплина

1.
2.
3.
4.

7) Евиденција спортиста носилаца Националног признања
Евиденција тренера носилаца Националног признања
Редни број

Спортиста / такмичар

Параолимпијска дисциплина

Врста медаље и такмичење на
коме је освојена

1.
2.
3.
4.

8) Евиденција освојених медаља (Олимпијске игре, ЕП и СП)

Евиденција освојених медаља (Параолимписке игре, ЕП и СП)
Година
освајања
медаље

Спорт / Спортиста
(назов или име и презиме)

Параолимпијска дисциплина

Врста медаље и такмичење на коме је
освојена медаља, место одржавања
такмичења

.

Члан 2.
Кајакашки савез Србије је дужан да води националну евиденцију у кајак кану
спорту.
На крају сваке календарске године, особа задужена за вођење евиденција,
припрема Годишњи извештај о евиденцијама у кајак кану спорту.
Писана документација се чува минимално 10 година, а електронска
континуирано.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осам дана усвајања.
Председник
Кајакашког савеза Србије
____________________________
Мирко Нишовић

