ПРАВИЛНИК
O НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА СПОРТИСТА,
СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА, СТРУЧЊАКА У СПОРТУ И
КЛУБОВА ЧЛАНИЦА САВЕЗА

Београд, 2020.

На основу члана 87. става 3. Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор ( у
даљем тексту (УО) Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту КСС) на седници
одржаној 15.03.2020. год. донео је

ПРАВИЛНИК
O НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА СПОРТИСТА, СПОРТСКИХ
СТРУЧЊАКА, СТРУЧЊАКА У СПОРТУ И КЛУБОВА
ЧЛАНИЦА САВЕЗА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Статус спортиста, спортских стручњака, стручњака у спорту, и клубова чланова Савеза
одређен је и дефинисан Статутом Савеза и осталим спортским правилима Савеза
којима се одређује свака од појединих области.
Овим Правилником се прописују критеријуми и начин финансирања програма и доделе
средстава, као и дужности и обавезе спортиста, спортских стручњака, стручњака у
спорту и клубова у вези одобрених средстава.

II ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 2.
Општи интерес у области спорта из члана 112. став 1.Закона о спорту остварује се кроз
финансирање програма из средстава буџета Републике Србије.
Кајакашки савез Србије као надлежни национални грански савез остварује општи
интерес у области спорта уз предлог годишњег програма који подноси Министарству
омладине и спорта.
УО Савеза усваја предлог годишњег програм финансирања на основу одобрених
средстава Министарства омладине и спорта.

III СПОРТИСТИ
Члан 3.
Овим правилником се регулишу сва питања везана за финансирање наступа спортистарепрезентативаца на званичним међународним такмичењима.
Под званичним међународним такмичењима подразумевају се:
-Олимпијске игре*
-Светска првенства
-Европска првенства
-Европске игре*

-Медитеранске игре*
-Светски купови
-Међународне регате
-Универзијаде*
-Светска студенска првенства*
Учешће спортиста на такмичењима која су означена звездицом (*) финансирају од
стране се надлежних спортских огранизација и Кајакашки савез Србије (у даљем
тексту: Савез) не учествује у том финансирању, изузев дела који се односи на припреме
за ту врсту такмичења.
Члан 4.
Савез финансира све наступе спортиста који су чланови кајакашке репрезентације
Србије када су у питању такмичења под окриљем ИЦФ-а и ЕКА.
Критеријуме и норме за улазак у све репрезентативне селекције прописује селектор
(спринт, спуст и слалом) а усваја Управни одбор.
Сам улазак спортисте у нацинални тим (кадетски, јуниорски, млађе сениорски и
сениорски) односно објављивање списка учесника за међународна такмичења на којем
се налази име и презиме спортисте, не значи да ће спортиста аутоматски учестовати на
истим.
За учествовање спортисте на такмичењима према овом Правилнику неопходна је
сагласност личног тренера спортисте (уколико га има) и сагласност матичног клуба.
Уколико се припреме организују од стране Савеза односно селектора који исте
реализују и који су одговорни за посаде које се пријављују за такмичење, прописани
критеријуми овим правилником у погледу резултата односно пласмана на такмичењу
стављају се ван снаге.
У свим осталим ситуацијама лични тренер спортисте и матични клуб процењују да ли
је спортиста у могућности да оствари критеријумски резултат прописан овим
правилником и на тај начин преузимају одговорност за покривање трошкова наступа на
међународним тамичењима, уколико се не испуне прописани критеријуми у погледу
резултата односно пласмана на такмичењу.
Члан 5.
На званичним такмичењима на којима учествује Савез: Светском првенству и
Европском првенству за јуниоре, млађе сениоре и сениоре, Светским куповима односно
међународним регатама, клубови су у обавези да сносе трошкове учешћа својих
спортиста и то уколико не остваре пласман по следећим критеријумима који су дати у
табеларном прегледу:

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА НА ТАКМИЧЕЊИМА КОЈЕ ПОКРИВА САВЕЗ НА ОСНОВУ ПОСТИНГУТИХ РЕЗУЛТАТА СПОРТИСТА
ТАКМИЧЕЊЕ У
СПРИНТУ
Светско првенство за
сениоре
Олимпијска дисциплина
Пласман у финале (112.место)
Светско првенство за
сениоре
Неолимпијске дисциплине
Пласман у финале (19.место)
Европско првенство за
сениоре
Олимпијске дисциплине
Пласман у финале (1-9.
место)
Европско првенство за
сениоре
Неолимпијске дисциплине
Пласман у финале (1-6.
место)
Светско првенство за
јуниоре и млађе сениоре
Олимпијске дисциплине
Пласман у финале (19.место)
Светско првенство за
јуниоре и млађе сениоре

Учешће
финансирано од
стране Савеза

+

+

+

+

+

+

ТАКМИЧЕЊЕ У
СЛАЛОМУ
Светско првенство за
сениоре
Олимпијска дисциплина
Пласман у 2/3 учесника у
квалификацијама у
појединачном наступу
Светско првенство за
сениоре
Неолимпијске дисциплине
Пласман у 1/2 учесника у
финалу тимских трка
Европско првенство за
сениоре
Олимпијске дисциплине
Пласман у 2/3 учесника у
квалификацијама у
појединачном наступу
Европско првенство за
сениоре
Неолимпијске дисциплине
Пласман у 1/2 учесника у
финалу тимских трка
Светско првенство за
јуниоре и млађе сениоре
Олимпијске дисциплине
Пласман у 2/3 учесника у
квалификацијама у
појединачном наступу
Светско првенство за
јуниоре и млађе сениоре

Учешће
финансирано од
стране Савеза

+

+

+

+

+

+

ТАКМИЧЕЊЕ У
СПУСТУ
Светско првенство за
сениоре
Пласман у 1/2 учесника у
квалификацијама у
појединачном наступу
Светско првенство за
сениоре
Пласман у 1/3 учесника у
финалу тимских трка
Европско првенство за
сениоре
Пласман у финале у
појединачном наступу

Европско првенство за
сениоре
Пласман у 1/3 учесника у
финалу тимских трка
Светско првенство за
јуниоре и млађе сениоре
Пласман у 1/3 учесника у
квалификацијама у
појединачном наступу
Светско првенство за
јуниоре и млађе сениоре

Учешће
финансирано од
стране Савеза

+

+

+

+

+

+

Неолимпијске дисциплине
Пласман у финале (18.место)

Неолимпијске дисциплине
Пласман у 1/2 учесника у
финалу тимских трка

Пласман у 1/3 учесника у
финалу тимских трка

Европско првенство за
јуниоре и млађе сениоре
Олимпијске дисциплине
Пласман у финале (1-9.
место)

Европско првенство за
јуниоре и млађе сениоре
Олимпијске дисциплине
Пласман у 2/3 учесника у
квалификацијама у
појединачном наступу

Европско првенство за
јуниоре и млађе сениоре
Пласман у финале у
појединачном наступу

Европско првенство за
јуниоре и млађе сениоре
Неолимпијске дисциплине
Пласман у финале (1-6.
место)
Светски купови
Олимпијске дисциплине
Пласман у финале (1-9.
место)
Светски куп
Неолимпијске дисциплине
Пласман у финале (17.места)
Међународне регате
(Бранденбург, Пјештане,
Олимпијске наде...)
Олимпијске дисциплине
Пласман у финале (1-9.
место)
Међународне регате
(Бранденбург, Питешти,
Олимпијске наде...)
Неолимпијске дисциплине
Пласман у финале (1-4.
место)

+

+

Европско првенство за
јуниоре и млађе сениоре
Неолимпијске дисциплине
Пласман у 1/2 учесника у
финалу тимских трка

+

Светски купови
Олимпијске дисциплине
Пласман у 1/2 учесника у
квалификацијама у
појединачном наступу

+

+

+

Светски купови
Неолимијске дисциплине
Пласман у 1/2 учесника у
финалу тимских трка
Међународне регате,
међународна такмичења,
ЕКА купови
Олимпијске дисциплине
Пласман у финале
Међународне регате,
међународна такмичења,
ЕКА купови
Неолимписјке дисциплине
Пласман у финале
(освајање медаље)

+

+

+

+

Европско првенство за
јуниоре и млађе сениоре
Пласман у 1/3 учесника у
финалу тимских трка
Светски купови
Пласман у 1/3 учесника у
квалификацијама у
појединачном наступу
Светски купови
Пласман у 1/3 учесника у
финалу тимских трка
Међународне регате,
међународна такмичења,
ЕКА купови
Пласман у финале

+

+

+

+

СПРИНТ
•

На Светском сениoрском првенству Савез покрива трошкове пласмана
спортисте/посаде до 3 места у Б финалу у олимпијској дисциплини;

•

На Светском сениорском првенству Савез покрива трошкове пласмана
спортисте/посаде у А финалу до 9 места у неолимпијској дисицплини;

•

На Европском сениорском првенству Савез покрива трошкове пласмана
спортисте/посаде у А у финале у олимијској дисциплини;

•

На Европском сениорском првенству Савез покрива трошкове пласмана
спортисте/посаде до 6 места у А финалу у неолимпијској дисцплини;

•

На Светском првенству за јуниоре и млађе сениоре Савез покрива трошкове
пласмана спортисте/посаде у А финале у олимпијској дисципини и пласман
од 1 до 8 места у неолимпијској дисциплини;

•

На ЕП за јуниоре и млађе сениоре Савез покрива трошкове пласмана
спортисте/посаде у А финале у олимпијској дисциплини и пласман од 1 до
6 места у неолимпијској дисциплини;

•

На Светским куповима Савез покрива трошкове пласмана спортисте/посаде
у А финале у олимпијској дисциплини, односно пласман од 1 до 7 места у
неолимпијској дисциплини;

•

На свим међународним регатама (Бранденбург, Питешти Олимпијске наде)
Савез покрива трошкове пласмана спортисте/посаде у А финале у
олимпијским дисциплинама и од 1 до 4 места у неолимпијским
дисциплинама;
СЛАЛОМ

•

На Светском сениорском првенству Савез покрива трошкове пласмана до
2/3 учесника
у квалификацијама
у олимпијској дисциплини у
појединачном наступу;

•

На Светском сениорском првенству Савез покрива трошкове до 1/2
пласмана посада у финалу неолимпијске дисциплине (тимске трке);

•

На Европском сениорском првенству Савез покрива трошкове пласмана до
2/3 учесника
у квалификацијама
у олимпијској дисицплини у
појединачном наступу;

•

На Европском сениорском првенству Савез покрива трошкове пласмана до
1/3 пласмана посада у финалу неолимпијске дисциплине (тимске трке);

•

На Светском првенству за јуниоре и млађе сениоре Савез покрива трошкове
пласмана до 2/3 учесника у квалификацијама у олимпијској дисицплини у
појединачном наступу;

•

На Светском првенству за јуниоре и млађе сениоре Савез покрива
трошкове до 1/2 пласмана спортисте у финалу неолимпијске дисциплине
(тимске трке);

•

На Европском првенству за јуниоре и млађе сениоре Савез покрива
трошкове до 2/3 пласмана спортисте у олимпијској дисицплини у
квалификацијама у појединачном наступу;

•

На Европском првенству за јуниоре и млађе сениоре Савез покрива
трошкове до 1/2 пласмана посада у финалу неолимпијске дисциплине
(тимске трке);

•

На Светским куповима Савез покрива трошкове до ½ пласмана спортисте
у олимпијској дисциплини у квалификацијама у појединачном наступу,
односно трошкове од
½
места у неолимпијској дисциплини у
квалификацијама у екипном наступу (тимске трке);

•

На свим међународним регатама и осталим међународним такмичењима
(ЕКА купови) Савез не покрива учешће спортиста;
СПУСТ

•

На Светском сениорском првенству Савез покрива трошкове до 1/2
пласмана учесника у квалификацијама у појединачном наступу;

•

На Светском сениорском првенству Савез покрива трошкове
пласмана спортисте у финалу (тимске трке;

•

На Европском сениорском првенству Савез покрива трошкове пласмана у
финале у појединачном наступу;

•

На Европском сениорском првенству Савез покрива трошкове пласмана до
1/3 пласмана спортисте у финалу (тимске трке);

•

На Светском првенству за јуниоре и млађе сениоре Савез покрива
трошкове пласмана до 1/3 учесника у квалификацијама у појединачном
наступу;

•

На Светском првенству за јуниоре и млађе сениоре Савез покрива трошкове
до 1/3 пласмана спортисте у финалу (тимске трке);

•

На Европском првенству за јуниоре и млађе сениоре Савез покрива
трошкове пласмана у финале такмичења у појединачном наступу;

•

На Европском првенству за јуниоре и млађе сениоре Савез покрива
трошкове до 1/3 пласмана спортисте у финалу (тимске трке);

до 1/3

•

На свим међународним регатама и осталим међународним такмичењима
(ЕКА купови) Савез не покрива учешће спортиста;
Члан 7.

У случају да спортиста наступа у две или више дисциплина на међународном
такмичењу (олимпијске или неолимпијске) и не оствари пласман према задатим
критеријумима у бар једној дисциплини (осим у случају освајања медаље), пласман
таквог спортисте сматраће се неиспуњавањем критеријума у погледу пласмана и клуб
ће бити дужан да покрије његово учешће на такмичењу.
Члан 8.
Савез има обавезу да финансира учешће спортиста уколико се неко од међународних
такмичења на којима учествују спортисти прогласи као изборна контрола односно
изборно такмичење. Савез у том случају финансира учешће свим спортистима односно
спортистима који су позвани од стране селектора (спринт, спуст и слалом) за изборну
контролу.
Члан 9.
Савез је у обавези да организује превоз спортиста на такмичења. Све трошкове превоза
покрива Савез, без обзира на остварен критеријумски резултат осим у случају авио
превоза, где уколико се не оствари критеријумски резултат, клуб мора да рефундира
трошкове авио карата.
Члан 10.
Спортиста који оствари на званичном међународном такмичењу критеријумски пласман
који је дат у табеларном приказу има право на одређене привилегије у зависности од
резултата:
•

Пласман на Олимпијске игре подразумева могућност да спортиста добије
чамац и весло, ЏПС сат, ергометар (тренажер) и осталу неопходну опрему
од стране Савеза односно Олимпијског комитета Србије као и право на
суплементацију и плаћене здравствене прегледе од стране Савеза;

•

Пласман на Олимпијским играма од 1. до 8. места подразумева могућност
да спортиста добије чамац и весло, ЏПС сат, ергометар (тренажер) и осталу
неопходну опрему од стране Савеза односно Олимпијског комитета Србије
као и право на суплементацију и плаћене здравствене прегледе од стране
Савеза;

•

Пласман на Светском првенству за сениоре у олимпијској дисциплини од
1. до 6. места подразумева могућност да спортиста добије чамац и весло,
ЏПС сат, ергометар (тренажер) и осталу неопходну опрему од стране
Савеза односно Олимпијског комитета Србије као
и право на
суплементацију и плаћене здравствене прегледе од стране Савеза;

•

Пласман на Светском првенству за сениоре у неолимпијској дисциплини (1.
место) подразумева могућност да спортиста има право на ЏПС сат
суплементацију и плаћене здравствене прегледе од стране Савеза;

•

Пласман на Европском првенству за сениоре у олимпијској дисциплини од
1 до 4. места подразумева могужност да спортиста оствари право на чамац,
ЏПС сат, суплементацију, и плаћене здравствене прегледе од стране Савеза;

•

Пласман на Европском првенству за сениоре у неолимпијској дисциплини
(1. место) места подразумева могућност да спортиста има могућност да
добије на ЏПС сат, суплементацију и плаћене здравствене прегледе од
стране Савеза;

•

Пласман на Светском првенству за јуниоре и млађе сениоре у олимпијским
дисциплинама (1. до 3. места) подразумева могућност да спортиста добије
ЏПС сат, суплементацију и плаћене здравствене прегледе од стране
Савеза;

•

Пласман на Европском првенству за јуниоре и млађе сеноре у олимпијским
дисциплинама (1. до 3. места) подразумева могућност да спортиста добије
суплементацију у плаћене здравствене прегледе од стране Савеза;

•

Пласман на Светском првенству за јуниоре и млађе сениоре у олимпијском
дисциплинама (4-9.место) и Европском првенству за јуниоре и млађе
сениоре у неолимпијским дисциплинама (4-6. места) подразумева
могућност да спортиста има плаћене здравствене прегледе од стране
Савеза;

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИВИЛЕГИЈА КОЈЕ КОРИСТЕ СПОРИСТЕ ОД СТРАНЕ САВЕЗА НА ОСНОВУ ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА

ТАКМИЧЕЊЕ

Чамац

Весло

Пласман на
олимпијске игре

+

+

Олимпијске игре
Финале (1-8. место)

+

Светско првенство за
сениоре
Олимпијске
дисциплине
Финале (1-6. место)

+

Ергометар

Здравствени
прегледи

+

+

+

+

Опрема (чамац,
весло и џпс сат се
издаје на реверс)

+

+

+

+

+

Опрема (чамац,
весло и џпс сат се
издаје на реверс)

+

+

+

+

+

Опрема (чамац,
весло и џпс сат се
издаје на реверс)

+

+

+

Опрема (џпс сат се
издаје на реверс)

+

+

+

Опрема (чамац,
весло и џпс сат се
издаје на реверс)

+

+

+

Опрема (џпс сат се
издаје на реверс)

Светско првенство за
сениоре
Неолимпијске
дисциплине
Финале (1. место)
Европско првенство
за сениоре
Олимпијске
дисциплине
Финале (1-4.место)
Европско првенство
за сениоре
Неолимпијске
дисциплине

+

+

ЏПС сат

Суплементација Напомена

Финале (1. место)
Светско првeнство за
јуниоре и млађе
сениоре
Олимпијске
дисциплине
Финале (1-3. место)

+

+

Светско првенство за
јуниоре и млађе
сениоре
Олимпијске
дисциплине
Финале (4-9. место)

+

Европско првенство
за јуниоре и млађе
сениоре
Олимпијске
дисциплине
Финале (1-3.место)

+

Европско првество за
јуниоре и млађе
сениоре
Неолимпијске
дисциплине
Финале (4-6. место)

+

+

+

Опрема (џпс сат се
издаје на реверс)

Члан 11.
Опрема која је превиђена да се добије од стране Савеза на реверс (нова или половна) а
која подразумева чамце и ергометре не припада спортисти. Спортиста који је задужио
опрему дужан је по губитку статуса репрезентативца да исту врати Савезу у исправном
стању, уколико другачије не одлучи Управни одбор Савеза.
Расподела опреме зависи од тренутне расположивости исте на стању (половна) и од
финансијских могућности Савеза да набави нову.
Члан 12.
Такмичари имају права на коришћење чамаца, весала, ЏПС сатова, зимских
кондиционих и веслачких припрема у зависности од тога да ли су остварили учешће у
развојном, међународном, односно олимпијском тиму сениорске репрезентације у
спринту. Критеријуми за улазак у једну од сениорских селекција ближе су одређени
Критеријумима за улазак у сениорску селекцију у спринту прописаним од стране
селектора на почетку такмичарске сезоне. Право и обавезе коришћења расположивих
ресурса ближе одређује селектор репрезентације у складу са могућностима Савеза и
предлаже на усвајање Управном одбору Савеза.
Члан 13.
Опрема (чамци и ергометри) у периоду од 4 (четири) године била би додељена на
чување клубовима чији су чланови у тренутку постизања резултата заслужили ту
опрему.
У периоду од 4 године клубови би били дужни да на захтев Савеза уступе опрему на
коришћење за потребе репрезентације или за међународна какајашка такмичења која би
била одржана у Србији. После истека периода од четири године (период када се опрема
амортизује) уколико су се домаћински односили према тој опреми клубови би добили у
трајно власништво опрему, али и следеће 4 године би имали обавезу за потребе Савеза
је уступе на даље коришћење.
Приликом расподеле групних чамаца, уколико су спортисти из два и више клубова
чамац би добио клуб из којег је тренер који се стара (који је водио) ту посаду, с тим да
други клубови би били компезовани или кроз другу спортску опрему сходно њиховом
учешћу у тим посадама.
Уколико један клуб је већ добио пример двосед или четверац кроз другу посаду
(дисциплину) тада би чамац био додељен клубу који није добијао спортку опрему. Ово
правило се односи на ситуацију: ако су тренер и спортиста из истог клуба и они имају
предност, али ако су у међувремену добили чамац, опрема иде другом клубу.
Члан 14.

Суплементација се добија у ограниченим и основним количинама које одређује
здравствена комисија Савеза и то по исказаној потреби селектора који у договору са
тренерима и спортистима одобрава поруџбину.
Члан 15.
Под плаћеним здравственим прегледима спортиста од стране Савеза подразумевају се
здравствени прегледи који се обављају у Републичком задводу за спорт и два пута
годишње су обавезни за спортисте-стипендисте Министарства омладине и спорта.

Члан 16.
Свака повреда или функционални поремећај који омета тренажни и такмичарски
циклус, захтева преглед лекара (којег је спортиста, који има статус репрезентативца,
одабрао) и сходно томе физикални налаз који указује на потребу за даљом
дијагностиком. Лекар, сходно налазу код спортисте, на основу знања и професионалне
одговорности, упућује пацијента (спортисту) на даље дијагностичке прегледе у које
спадају крвне и лабораторијске анализе, ултразвук, рентген, скенер или магнетна
резонанца. Свој налаз, мишљење, дијагнозу и упут за дијагностику лекар мора да
напише у свом извештају и на то га обавезује Закон. Сходно томе, спортиста има право
да тражи такав извештај где се упућује на нпр.магнетну резонанцу како би тиме
правдао трошкове који из тога проистичу.
Здравствена комисија Савеза захтева од спортисте да пре одласка на одређене
дијагностичке процедуре прво достави извештај лекара, било путем мејла или у папиру.
У најкраћем могућем року, спортиста ће добити одговор да може да настави са
дијагностиком.Једино ће у том слуцају сви трошкови бити покривени и рефундирани.
Изабрани лекар спортисте мора да упути спортисту на снимање са оправданом
дијагнозом и да то постоји написмено, а Медицинска комисија ће уколико сматра да
треба, контактирати лекара за додатне информације.

III СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ
Члан 17.
Овим правилником се регулишу сва питања везана за финансирање спортистких
стручњака (тренера). Уводи се систем категоризације и стимулације спортских
струњака (тренера) у кајакашком спорту.
Тренери се деле по звањима и то:
-национални тренер
-клупски тренер

Национални тренери су уједно и клупски тренери. Финансирају се делом од стране
Олимпијског комитета ( у зависности од испуњених критеријума за категоризацију) и
од стране Савеза.
Члан 18.
Табеларни преглед критеријума за категоризацију тренера на основу пласмана
(резултата) дат је у следећој табели:

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ВРЕДНОСТИ УГОВОРА СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА СА САВЕЗОМ, НА ОСНОВУ ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА

Националнли
тренери

Број
бодова за
новчану
надокнаду

КРИТЕРИЈУМ ЗА
КАТЕГОРИЗАЦИЈУ

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Обавезе

Напомена

Прва категорија

100

Олимпијске игре 1-3. место

На период од 2 године
рачунајући га од датума
постизања резултата, под
условом да се резултат
потврди у првој наредној
години на критеријумском
такмичењу (освајање
медаље на Светском
првенству).

Подразумева
једном
годишње
одржавање
стручног
семинара

Активан статус најмање
на нивоу клупског
тренера, у случају
пасивизације или
престанка, уговор
престаје да важи

Друга категорија

85

Олимпијске игре 4-8. место
Светско првенство 1-3. место

На период од 2 године
рачунајући га од датума
постизања резултата, под
условом да се резултат
потврди у првој наредној
години на критеријумском
такмичењу (освајање
медаље на Светском
првенству).

Подразумева
једном
годишње
одржавање
стручног
семинара

Активан статус најмање
на нивоу клупског
тренера, у случају
пасивизације или
престанка, уговор
престаје да важи

Трећа категорија

70

Светско првенство 4-6. место
Европско првенство 1-3. место

На период од годину дана
рачунајући га од датума
постизања резултата до
првог критеријумског
такмичења (СП 4-6 место, ЕП
освајање медаље)

Подразумева
једном
годишње
одржавање
стручног
семинара

Активан статус најмање
на нивоу клупског
тренера, у случају
пасивизације или
престанка, уговор
престаје да важи

Четврта категорија

55

Светско првенство 7-9. место
Европско првенство 4-6. место
Светско првенство за јуниоре и
млађе сеноре 1-3. место

На период од годину дана
рачунајући га од датума
постизања резултата до
првог критеријумског
такмичења (СП 7-9 место, ЕП
4-6.место, СП за ЈиС 13.место)

Подразумева
одржавање
најмање три
пута годишње
реализацију
камп припрема
за млађе
категорије

Активан статус најмање
на нивоу клупског
тренера, у случају
пасивизације или
престанка, уговор
престаје да важи

Пета категорија

40

Европско првенство 7-9. место
Светско првенство за јуниоре и
млађе сениоре 4-6. место
Европско првенство за јуниоре и
млађе сениоре 1-3. место

На период од годину дана
рачунајући га од датума
постизања резултата до
првог критеријумског
такмичења (ЕП 7-9.место, СП
за ЈиС 4-6.место, ЕП за ЈиС 13.место)

Подразумева
одржавање
најмање три
пута годишње
реализацију
камп припрема
за млађе
категорије

Активан статус најмање
на нивоу клупског
тренера, у случају
пасивизације или
престанка, уговор
престаје да важи

Шеста категорија

30

Светско првенство за јуниоре и
млађе сениоре 7-9. место
Европско пренство за јуниоре и
млађе сениоре 4-6. место

На период од годину дана
рачунајући га од датума
постизања резултата до
првог критеријумског
такмичења (СП за ЈиС 79.место, ЕП за ЈиС 4-6. место)

Подразумева
одржавање
најмање два
пута годишње
реализацију
камп припрема
за млађе
категорије

Активан статус најмање
на нивоу клупског
тренера, у случају
пасивизације или
престанка, уговор
престаје да важи

Седма категорија

15

Европско првенство за јуниоре и
млађе сениоре 7-9. место

На период од годину дана
рачунајући га од датума
постизања резултата до
првог критеријумског
такмичења (ЕП за ЈиС 7-9.
место)

Подразумева
одржавање
најмање два
пута годишње
реализацију
камп припрема
за млађе
категорије

Активан статус најмање
на нивоу клупског
тренера, у случају
пасивизације или
престанка, уговор
престаје да важи

Члан 19.
Уводе се критеријуми за стицање звања националног тренера на основу постигнутих
резултата. Национални тренери су подељени у следеће категорије:
Прва категорија Националног тренера подразумева освајање Олимпијске медаље (1-3
место) и месечу новчану надокнаду од стране Савеза (100 бодова), месечну новчану
надокнаду од стране Олимпијског комитета Србије (уколико одлуком ОКС-а није
другачије одлучено), статус тренера у репрезентацији.
Месечна надокнада по уговору који се потписује са Савезом следује за период од 24
месеца рачунајући га од датума постизања резултата. Месечна надокнада се добија две
године, али под условом да се резултат потврди у првој наредној години на
критеријумском такмичењу (освајање медаље на Светском првенству). Предуслов
добијања месечне надокнаде националног тренера је активан статус најмање на нивоу
клупског тренера, у случају пасивизације или престанка, месечна накнада се укида.
Прва категорија Националног тренера подразумева обавезу одржавања једном годишње
стручног семинара.
Друга категорија Националног тренера подразумева пласман на Олмпијским играма
од 4 до 6 места, освајање медаље на Светском првенству за сениоре у олимпијској
дисциплни (1-3. место) и месечну надокнаду од стране Савеза (85 бодова), месечну
надокнаду од стране Олимпијског комитета Србије (уколико одлуком ОКС-а није
другачије одлучено), статус тренера у репрезентацији.
Месечна надокнада по уговору који се потписује са Савезом, следује за период од 12
месеци рачунајући је од датума постизања резултата. Месечна надокнада се добија
једну годину, односно у првој наредној години до првог критеријумског такмичења
(освајање медаље на Светском првенству). Предуслов добијања хонорара националног
тренера је активан статус најмање на нивоу клупског тренера, у случају пасивизације
или престанка, хонорар се укида.
Друга категорија Националног тренера подразумева обавезу одржавања једном
годишње стручног семинара
Трећа категорија Националног тренера подразумева пласман на Светском првенству за
сениоре у олимпијској дициплини од 4 до 6 места, освајање медаље на Европском
првенству за сениоре у олимпијској дисциплни (1), Светском првенству за јуниоре и
млађе сениоре (1) и месечни хонорар од стране Савеза (70 бодова), месечну надокнаду
од стране Олимпијског комитета Србије (уколико одлуком ОКС-а није другачије
одлучено), статус тренера у репрезентацији.
Месечна надокнада по уговору који се потписује са Савезом, следује за период од 12
месеци рачунајући је од датума постизања резултата. Надокнада се добија једну годину,
односно у првој наредној години до првог критеријумског такмичења. Предуслов
добијања хонорара националног тренера је активан статус најмање на нивоу клупског
тренера, у случају пасивизације или престанка, хонорар се укида.

Трећа категорија Националног тренера подразумева обавезу одржавања једном годишње
стручног семинара
Четврта категорија Националног тренера подразумева пласман на Европском
првенству за сениоре у олимпијској дициплини од 2 до 3 места, освајање медаље на
Светском пренству за јуниоре и млађе сениоре (2 место) и Европском првенству за
јуниоре млађе сениоре (1) и месечни хонорар од стране Савеза (55 бодова), месечну
надокнаду од стране Олимпијског комитета Србије (уколико одлуком ОКС-а није
другачије одлучено), статус тренера у репрезентацији.
Хонорар следује за период од 12 месеци рачунајући га од датума постизања резултата.
Хонорар се добија једну годину, односно у првој наредној години до првог
критеријумског такмичења. Предуслов добијања хонорара националног тренера је
активан статус најмање на нивоу клупског тренера, у случају пасивизације или
престанка, хонорар се укида.
Четврта категорија Националног тренера подразумева обавезу одржавања најмање два
пута годишње реализацију камп припрема за млађе категорије.
Пета категорија Националног тренера подразумева пласман на Европском првенству
за сениоре у олимпијској дициплини од 4 до 6 места, освајање медаље на Светском
пренству за јуниоре и млађе сениоре (3. место) и Европском првенству за јуниоре
млађе сениоре (2-3) и месечни хонорар од стране Савеза (40 бодова), статус тренера у
репрезентацији.
Хонорар следује за период од 12 месеци рачунајући га од датума постизања резултата.
Хонорар се добија једну годину, односно у првој наредној години до првог
критеријумског такмичења. Предуслов добијања хонорара националног тренера је
активан статус најмање на нивоу клупског тренера, у случају пасивизације или
престанка, хонорар се укида.
Пета категорија Националног тренера подразумева обавезу одржавања најмање три
пута годишње реализацију камп припрема за млађе категорије.
Шеста категорија Националног тренера подразумева пласман на Светском пренству за
јуниоре и млађе сениоре (7-9. место) и Европском првенству за јуниоре млађе сениоре
(4-6.место) и месечни хонорар од стране Савеза (30 бодова), статус тренера у
репрезентацији.
Хонорар следује за период од 12 месеци рачунајући га од датума постизања резултата.
Хонорар се добија једну годину, односно у првој наредној години до првог
критеријумског такмичења. Предуслов добијања хонорара националног тренера је
активан статус најмање на нивоу клупског тренера, у случају пасивизације или
престанка, хонорар се укида.
Шеста категорија Националног тренера подразумева обавезу одржавања најмање два
пута годишње реализацију камп припрема за млађе категорије.

Седма категорија Националног тренера подразумева пласман на Европском првенству
за јуниоре млађе сениоре (7-9.место) и месечни хонорар од стране Савеза (15 бодова),
статус тренера у репрезентацији.
Хонорар следује за период од 12 месеци рачунајући га од датума постизања резултата.
Хонорар се добија једну годину, односно у првој наредној години до првог
критеријумског такмичења. Предуслов добијања хонорара националног тренера је
активан статус најмање на нивоу клупског тренера, у случају пасивизације или
престанка, хонорар се укида.
Седма категорија Националног тренера подразумева обавезу одржавања најмање два
пута годишње реализацију камп припрема за млађе категорије.
Члан 20.
Сви категорисани тренери у обавези су Савезу да поднесу месечне извештаје за
примљен хонорар.
Сви категорисани тренери у обавези су да доставе недељни, месечни, полугодишњи и
годишњи план припрема.
Сви категорисани тренери имаће контролу рада од стране селектора.
Члан 21.
Селектор репрезентације је изузет из ове категоризације и висину новчане надокнаде за
његово ангажовање утврђује Управни одбор Савеза (у даљем тексту УО).
Члан 22.
У случају ангажовања страног стручњака, исти је изузет из ове категоризације и
висину новчане надокнаде, дужину трајања уговора, права, дужности и обавезе кроз
посебан уговор утвруђује УО.
У случају ангажовања стручњака за посебну област кајакашког спорта (пример развој
кануа), исти је изузет из ове категоризације и висину новчане надокнаде за његово
ангажовање, дужину трајања уговора, права, дужности и обавезе кроз посебан уговор
утврђује УО.
Члан 23.
У ситуацији да тренер у екипи има више од једног спортисте са критеријумским
резултатом рачуна се најбољи резутлтат, при чему разлика између тренера који у екипи
има једног спортисту са критеријумским резултатом и више спортиста са истим
критеријумским резултатом биће одређена коефицијентом у односу на број спортиста
са којима тренира.

Вредност коефицијента који се множи са бројем бодова за новчану надокнаду одређује
УО.

IV СТРУЧЊАЦИ У СПОРТУ

Члан 24.

Овим правилником се регулишу сва питања везана за финансирање стручњака у
спорту.
Члан 25.
Стручњаци у спорту дефинисани су Правилником о номенклатури звања и обављању
стручног рада.
Стручњаци у спорту су лица разних занимања која имају одговарајуће образовање за те
врсте послова и доприносе остваривању спортских активности и спортских делатности
у складу са законом.
Члан 26.
Стручњаци у спорту које је ангажовао Савез, могу на два начина да регулишу свој
статус: тако што могу да заснују радни однос са Савезом и закључе уговор о раду или
да закључе уговор о стручном ангажовању.
Страни држављанин који обавља стручни рад у спорту у Републици Србији, поред
услова прописаних Законом о спорту Републике Србије, мора да испуњава и друге
услове утврђене прописима којима се уређује област запошљавања страних држављања
у Републици Србији.
Члан 27.
Рад стручњака у спорту у складу са законским актима и овим Правилником може бити:
•

планирање и спровођење кинезитерапијског вежбања;

•

контролу психофизичких и функционалних способности учесника у спортским
активностима;

•

истраживачко-развојни и научноистраживачки рад у спорту;

•

стручно-саветодавни и стручно-информативни рад;

•

планирање спортских програма и пројеката;

•

документовање спортске стручне литературе, припремање и уређивање
секундарних информационих извора у спорту;

•

креирање, планирање и организовање пропагандних кампања и акција, односа са

јавношћу и контаката са средствима јавног информисања у спорту;
•

извештавање са спортских приредби, писање информативних и аналитичких
новинских чланака у области спорта;

•

планирање и спровођење спортских приредаба;

•

посредовање у спортским трансферима;

•

спортски менаџмент;

•

организовање спортског пословања;

•

спортско суђење;

•

старање о безбедности, реду и сигурности на спортским приредбама и у
спортским објектима;

•

старање о спречавању допинга у спорту.
Члан 28.

Занимања стручњака у спорту које може ангажовати и за којима има потребу Савез
могу бити:
•

организатор спортског пословања;

•

менаџер у спорту;

•

спортски посредник;

•

судија у спорту;

•

професионални спортиста;

•

спортски документалиста;

•

новинар у спорту;

•

спортски пропагандиста;

•

саветник у спорту;

•

спортски медицинар.

Члан 29.

Сви стручњаци у спорту са Савезом потписују уговор о ангажовању стручњака у
спорту.
Висину новчане надокнаде за ангажовање стручњака у спорту утврђује УО Савеза .
Стручњак у спорту је у обавези да Савезу поднесе извештаја за примљену новчану
надокнаду за коју је ангажован.
Сви стручњаци у спорту који имају уговоре са Савезом имаће контролу рада од стране
Савеза.

V КЛУБОВИ

Члан 30.

Овим правилником се регулишу сва питања везана за финансирање спортских
огранизација-клубова чланова Савеза дефинисаних у складу са Статутом и другим
спортским правилима.
Члан 31.
Клубови се пријављују за техничку огранизацију такмичења на основу расписаних
конкурса.
УО Савеза на основу приспелих пријава на конкурс одређује домаћина-техничког
организатора такмичења.
Члан 32.
Савез финансира организацију такмичења према следећем табеларном приказу
трошкова:

ФИНАНСИЈСКО УЧЕШЋЕ САВЕЗА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СТРУКТРУРЕ ФИНАНСИЈСКИХ ТРОШКОВА ТАКМИЧЕЊА

ТАКМИЧЕЊЕ

ФИНАНСИЈСКО
УЧЕШЋЕ
САВЕЗА

СУДИЈЕ

МЕДАЉЕ

ЕЛЕКТРОНСКО УСЛУГЕ
МЕРЕЊЕ
ПОСТАВЉА
СТАЗЕ ЗА
ТАКМИЧЕЊЕ

УСЛУГЕ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЛЕКАРСКЕ
СЛУЖБЕ

УСЛУГЕ
ФИЗИЧКО
ТЕХНИЧКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА

УГОСТИТЕЉСКЕ
УСЛУГЕ

УСЛУГЕ
ИЗНАЈМЉ.
ОЗВУЧЕЊА

Првенство
државе у
појединачној
и екпној
категорији
СПРИНТ

+

+

+

+

+

+

+

ТЕХИНИЧКИ
ОРГАНИЗАТОР

+

Куп Србије
СПРИНТ

+

+

+

+

+

+

+

ТЕХНИЧКИ
ОРГАНИЗАТОР

+

Националне
изборне
контроле
СПРИНТ

+

+

+

+

+

+

+

ТЕХНИЧКИ
ОРГАНИЗАТОР

+

Мини кајак и
пионирска
лига Србије
СПРИНТ

+

+

+

ТЕХНИЧКИ
ТЕХНИЧКИ
ТЕХНИЧКИ
ОРГАНИЗАТОР ОРГАНИЗАТОР ОРГАНИЗАТОР

ТЕХНИЧКИ
ТЕХНИЧКИ
ОРГАНИЗАТОР ОРГАНИЗАТОР

Првенство
државе у
појединачној
и екпној
категорији
СЛАЛОМ

+

+

+

+

+

+

+

ТЕХНИЧКИ
ОРГАНИЗАТОР

ТЕХНИЧКИ
ОРГАНИЗАТОР

+

УСЛУГЕ
ФИЗИЧКО
ТЕХНИЧКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊ
А

+

+

+

+

+

Куп млађих
категорија
СЛАЛОМ

+

+

+

ТЕХНИЧКИ
ТЕХНИЧКИ
ТЕХНИЧКИ
ОРГАНИЗАТОР ОРГАНИЗАТОР ОРГАНИЗАТОР

ТЕХНИЧКИ
ТЕХНИЧКИ
ОРГАНИЗАТОР ОРГАНИЗАТОР

Првенство
државе у
појединачној
и екпној
категорији
СПУСТ

+

+

+

+

+

Куп млађих
категорија
СПУСТ

+

+

+

ТЕХНИЧКИ
ТЕХНИЧКИ
ТЕХНИЧКИ
ОРГАНИЗАТОР ОРГАНИЗАТОР ОРГАНИЗАТОР

+

+

+

+

ТЕХНИЧКИ
ОРГАНИЗАТОР

Националне
изборне
контроле
СЛАЛОМ

ТЕХНИЧКИ
ОРГАНИЗАТОР

ТЕХНИЧКИ
ТЕХНИЧКИ
ОРГАНИЗАТОР ОРГАНИЗАТОР

+

ТЕХНИЧКИ
ОРГАНИЗАТОР

+

ТЕХНИЧКИ
ОРГАНИЗАТОР

Члан 33.
Савез не преноси средства директно клубу (техничком огранизатору) за плаћање
трошкова огранизације.
Члан 34.
Трошкови из става 27. овог Правилника признају се као:
1. услуге изнајмљивања електронског мерења на такмичењу-овлашћена фирма која
се бави овом делатношћу;
2. услуге монтаже и демонтаже стазе за такмичења-овлашћена фирма која се бави
овом делатношћу;
3. Услуге физичко техничког обезбеђења на такмичењу-овлашћена фирма
лиценцирана за ову врсту делатности;
4. Услуге лекарске службе на такмичењу-услуге референтне здравствене установе;
5. Услуге изнајмљивања озвучења на тамичењу- овлашћена фирма лиценцирана за
ову врсту делатности;
Све трошкови огранизације такмичења приказане у табели и из става 27. овог
Правилника финансира Савез.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
У случају нејасноћа и недоречености Правилника, Управни одбор Савеза је орган који
ће посебним одлукама решавати спорна питања.
Члан 36.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на званичној интернет
страници Савеза.

Председник
Мирко Нишовић

