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 На основу члана 2 тачка 1. Правила о раду Олимпијског комитета за организацију 13. 
Спортске олимпијаде радника Војводине,  на седници Олимпијског комитета 13. СОРВ 
одржаној 09. јула 2020. године, донет је 
 

ПРАВИЛНИК 
О СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА ЗА ЦИКЛУС 13. СПОРТСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ РАДНИКА 

ВОЈВОДИНЕ  
(2020 – 2023. година) 

 
 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1 

 Овим правилником о спортским такмичењима ( у даљем тексту: Правилник), се у 
оквиру Савеза Спорт за све Војводине ( у даљем тексту: Савез) утврђују основне одредбе о 
начину организовања, систему, програму и спровођењу спортских такмичења, календара 
активности, Пропозиција такмичења циклуса 13. спортске олимпијаде радника Војводине ( у 
даљем тексту: циклус 13.СОРВ). 
 
 Овим Правилником уређују се следећи сегменти система: 
 

1) Право наступа у спортским такмичењима и могућности оспоравања 
права наступа екипа и појединаца, 

2) Утврђивање идентитета учесника у такмичењима, 
3) Облици наступа у спортским такмичењима, 
4) Организатори спортских такмичења, 
5) Услови за организацију спортских такмичења, 
6) Обим, садржај и изглед такмичарске документације, 
7) Системи спортских такмичења, 
8) Спортска признања у вези са спортским такмичењима 
9) Обрасци за потребе спортских такмичења, у оквиру циклуса 13.СОРВ 

 
Члан 2 

  
 Спортска такмичења се организују и спроводе по програму који је утврђен за период 
од четири године (2020-2023) – циклус 13.СОРВ, на основу кога се доносе годишњи програми 
за сваку годину посебно. 
 

Члан 3 
 
 Спортска такмичења спроводи Савез са својим органима и облицима организовања. 



  
 

 

 Олимпијски комитет за организацију 13. спортске олимпијаде радника Војводине ( у 
даљем тексту: ОК 13.СОРВ), ближе уређује начин организовања и спровођења спортских 
такмичења циклуса 13.СОРВ.  

Члан 4 
 

 Одредбе овог Правилника представљају обавезу за све учеснике спортских такмичења  
у оквиру циклуса 13. СОРВ, без обзира на ниво њихове организованости. 
 
 2. ТЕРИТОРИЈАЛНА ПОДЕЛА (Организациона шема) 
 

Члан 5 
 Територијална подела у оквиру система СОРВ врши се у сврху стварања 
територијалних целина као делова система. Делови система у смислу територијалне поделе 
су РЕГИОНИ који, сваки за себе, чине организациону целину са правним субјективитетом у 
смислу Закона о спорту РС.  
 Регионе чини одређени број општина које међусобно чине територијалну целину. 
  

Члан 6 
 У сврху уређења система у оквиру циклуса СОРВ а из практичних и оперативних 
разлога код спровођења спортских такмичења, на територији АП Војводине формира се 7 
(седам) Региона, следећег састава:  
 
Табела: 1 

 
РБ 

НАЗИВ 
РЕГИОНА  

САСТАВ РЕГИОНА 
(Припадајуће општине/ 

градови) 

Идентификациони 
број 

Основна 
боја 

спортске 
опреме 

1 “Југозаападна Бачка” Апатин, Бач, Бачка Паланка, 
Бачки Петровац, Врбас , Кула, 
Оџаци и  Сомбор  (7 општина 

и град Сомбор)) 

01 ЦРНО - ЖУТА 

2 “Јужни 
Банат” 

Алибунар, Бела Црква, Вршац, 
Ковачица, Ковин, Опово, 
Панчево и Пландиште  (6 

општина и градови: Вршац и 
Панчево) 

02  
ПЛАВА 

3 “Јужна 
Бачка” 

Беочин, Нови Сад, Сремски 
Карловци, Темерин  (3 

општине и град Нови Сад) 
 

03 СВЕТЛО 
ПЛАВА 



  
 

 

4 “П о т и с ј е” Ада, Бечеј, Жабаљ, Нови 
Кнежевац, Сента, Србобран и 

Чока  (7 општина) 

04 ЦРВЕНО - 
ПЛАВА 

5 “Северни и Средњи 
Банат” 

Житиште, Зрењанин, Кикинда, 
Нова Црња, Нови Бечеј, 

Сечањ, Тител 
(5 општина и градови: 
Зрењанин и Кикинда)  

05 ПЛАВО - 
БЕЛА 

6 “Северна 
Бачка” 

Бачка Топола, Кањижа, Мали 
Иђош, Суботица  (3 општине и 

град Суботица) 

06 ЖУТО - 
ПЛАВА 

 
7 

 
“С   р   е   м” 

Инђија, Ириг, Пећенци, Рума, 
Сремска Митровица, Стара 
Пазова, Шид  (6 општина и 
град Сремска Митровица) 

07 ЉУБИЧАСТА 

8 „Домаћин спортског 
такмичења“ 

Општина:   
А Д А 

08 ПО 
 ИЗБОРУ 

  
 Домаћин спортског такмичења може изабрати боју опреме која није „заузета“ од 
стране Региона. 

Члан 5 
 Бројчана ознака Региона (Идентификациони број) служи за идентификацију учесника 
у спортским такмичњима из конкретног Региона. Идентификациони број је саставни део 
броја Лиценце/Такмичарског броја учесника у спортском такмичењу. 

Члан 6 
 Под основном бојом спортске опреме подразумева се доминантна боја на спортској 
опреми: Дрес и спортске гаће (шортс). Основна боја мора прекривати преко 50% укупне 
површине наведених делова спортске опреме а заступљеност боја код двобојне опреме 
треба да буде лако уочљива. 
 Код наступа у спортском такмичењу учесници имају предност употребе спортске 
опреме са основном бојом која је наведена у члану 4. 
  

Члан 7 
 Региони представљају организационе целине у области спорта у фирмама ( радничког 
спорта) у Савезу Спорт за све Војводине, за реализацију програма у оквиру циклуса 13.СОРВ.  
 Носиоци административних, финансијских и организационих послова у Регионима су 
РЕГИОНАЛНА УДРУЖЕЊА / ДРУШТВА ЗА РАДНИЧКИ СПОРТ или други организациони облици 
из области спорта који су регистровани и уређени у складу са одредбама Закона о спорту 
Републике Србије, Статута Савеза спорт за све Војводине и Правила о раду Олимпијског 
комитета за организацију 13. СОРВ.  
 Савез Спорт за све Војводине односно  Олимпијски комитет за организацију 13. СОРВ, 



  
 

 

за свог члана на нивоу Региона, прихвата све субјекте који су организовани на начин из 
претходног става а за партнера и сарадника у реализацији програмских садржаја, субјекат 
који је за Регион репрезентативан. 
 Процену репрезентативности субјеката, ако то затреба, даје Извршни одбор 
Олимпијског комитета за организацију 13.СОРВ  уз претходно прибављено мишљење 
Спортског одбора које се односи на спортске активности субјеката чија се репрезентативност 
цени.   
 
 
 3. СПОРТСКИ ПРОГРАМ И КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ 
 

Члан 8 
 Ово поглавље чине следећи сегменти: 

1) Спортске дисциплине које су заступљене у званичним спортским 
такмичењима у оквиру циклуса 13. СОРВ, 

2) Спортска такмичења која имају званичан карактер у току трајања 
циклуса 13. СОРВ, 

3) Специфичности спортских такмичења у циклусу 13.СОРВ 
4) Календар спортских такмичења у току трајања циклуса 13. СОРВ. 

 
Члан 9 

 Под појмом “Календар спортских активности” подразумевају се званична спортска 
такмичења, оквирни термин и ниво њиховог одржавања, субјекти надлежни за организацију 
и реализацију спортских активности као и проходност учесника у спортском такмичењу по 
основу остварених спортских резултата. 
 
 3.1. Спортске дисциплине 

Члан 10 
 У званичним спортским такмичењима  у оквиру циклуса 13. СОРВ заступљене су 
следеће спортске дисциплине (гране спорта), у обиму и на начин: 
  
Табела: 2 

 
 

РБ 

 
 

Спортска 
 дисциплина  

Конкуренција Заједнички наступ (м+ж) 

 
Мушкарци 

 
Жене 

 
Обавеза 

Могућност 
до масималног броја 

жена у екипи 

1 2 3 4 5 6 

1  Средњи фудбал ДА - - - 

2 Мали фудбал ДА - - - 



  
 

 

3 Футсал ДА - - - 

4 Рукомет ДА ДА - - 

5 Одбојка ДА ДА - - 

6 Кошарка ДА - - - 

7 Куглање: 
- Екипно 

- Мешовити парови 
- Појединачно 

 
ДА 
- 

ДА 

 
ДА 
- 

ДА 

 
- 

ДА 
- 

 
ДА - 3 

- 
- 

8 Стрељаштво: 
- Екипно 

- Појединачно 

 
ДА 
ДА 

 
ДА 
ДА 

 
- 
- 

 
ДА - 1 

- 

9 Шах: 
- Екипно 

- Појединачно 

 
ДА 
ДА 

 
- 

ДА 

 
- 
- 

 
ДА - 4 

- 

10 Стони – тенис: 
- Екипно 

- Појединачно 

 
ДА 
ДА 

 
/ 

ДА 

 
- 
- 

 
ДА - 1 

- 

11 Спортски риболов: 
- Екипно 

- Појединачно 

 
ДА 
ДА 

 
- 

ДА 

 
- 
- 

 
ДА - 3 

- 

12 Надвлачење конопцем ДА - - - 

13 Пливање: 
- Појединачно 

 
ДА 

 
ДА 

 
- 

 
- 

14 Т е н и с: 
- Појединачно 

 
ДА 

 
- 

 
- 

 
- 

15 Атлетика: 
- Тробој 

- Трка на 1.000 м 
-Трка на 3.000 м 
-Трка на 5.000 м 

 
ДА 
- 

ДА 
ДА 

 
ДА 
ДА 
ДА 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

16 Пикадо: 
- Екипно 

- Мешовити парови 
- Појединачно 

 
ДА 
- 

ДА 

 
ДА 
- 

ДА 

 
- 

ДА 
- 

 
ДА - 3 

- 
- 

17 Бич – волеј: 
- Екипно 

- Мешовити парови 

 
ДА 
- 

 
ДА 
- 

 
- 

ДА 

 
- 
- 

18 Баскет ДА ДА - - 

19 Боћање ДА - - ДА - 2 

20 Висећа куглана и / ДА / / 



  
 

 

Плочице 
(Експериментално) 

 
 ТУМАЧЕЊЕ ТАБЕЛЕ: 
 Колона 1 (Редни број): Редни број заступњене спортске дисциплине (Гране спорта) у 
циклусу 13. СОРВ, 
 Колона 2 (Спортска дисциплина): Назив заступљене спортске дисциплине са 
облицима (формама) такмичења у оквиру спортске дисциплине, 
 Колона 3 (Конкуренција – Мушкарци): “ДА” - потврда такмичења у оквиру спортске 
дисциплине намењеног за МУШКАРЦЕ, 
 Колона 4 (Конкуренција – Жене): “ДА” - потврда такмичења у оквиру спортске 
дисциплине намењеног за ЖЕНЕ, 
 Колона 5 (Заједнички наступ (м+ж) - Обавеза): “ДА” - потврда такмичења у оквиру 
спортске дисциплине намењеног за МЕШОВИТЕ ПАРОВЕ уколико се у спортско такмичење 
улази, 
 Колона 6 (Заједнички наступ (м+ж) - Могућност): “ДА” - потврда могућности да се у 
оквиру спортског такмичења намењеног за МУШКАРЦЕ у саставу екипа нађу и ЖЕНЕ у 
максималном броју који је наведен. 
 Основ за одређивање максималног броја ЖЕНА у мушким екипама је правило да 
такву екипу може чинити до 50% од броја такмичара у такмичарској постави осим у 
Спортским дисциплинама: Шах и Спортски риболов у оквиру којих у такмичењу могу 
учествовати комплетне Женске екипе. 

 
 3.2. Спортска такмичења у циклусу 13.СОРВ која имају завничан карактер 
 

Члан 11 
 За период трајања циклуса 13. СОРВ (2020-2023. година), утврђује се календар, 
организација и реализација следећих званичних спортских такмичења (табела 3): 
 
 Табела: 3 

РБ Спортско такмичење Година 
одрж. 

Ниво 
одржавања 

Организатор Проходност 
у такмич. 

1 2 3 4 5 6 

1 ОПШТИНСКА 
ТАКМИЧЕЊА 

Пролеће 
2020 

Општински Општинска 
удружења „Спорт 
за све“ или други 
званичан орган на 

нивоу општине 

На Регионална 
такмичења у 

зависности од 
остварених 
резултата 

2 Спортско такмичење:  
“КУП ВОЈВОДИНЕ 2020“ - 

Лето/ 
Јесен 

АП 
Војводина 

Савез Спорт за 
све Војводине - 

Победници Купа 
стичу право 



  
 

 

у изабраним спортским 
дисциплинама 

 
2020 

ОК 13. СОРВ са 
својим органима 

и телима 

учествовања на 
„Првенству 

Војводине 2021“ 

3 РЕГИОНАЛНА 
ТАКМИЧЕЊА 

Јесен 
2020 

Регион Управни одбор и 
Комесар за 
такмичење 

Региона 

На “Првенство 
Војводине 2021“ 
у зависности од 

остварених 
резултата 

4 Спортско такмичење: 
„ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 

2021“ 

Лето/ 
Јесен 

 
2021 

АП  
Војводина 

Савез Спорт за 
све Војводине - 
ОК 13. СОРВ са 

својим органима 
и телима 

Прваци 
Војводине стичу 

право 
учествовања на 

13.СОРВ 

5 ОПШТИНСКА 
ТАКМИЧЕЊА 

Пролеће 
2022 

Општински Општинска 
удружења „Спорт 
за све“ или други 
званичан орган на 

нивоу општине 

На Регионална 
такмичења у 

зависности од 
остварених 
резултата 

6 Спортско такмичење:  
“КУП ВОЈВОДИНЕ 2022“ - 
у изабраним спортским 

дисциплинама 

Лето/ 
Јесен 

 
2022 

АП 
Војводина 

Савез Спорт за 
све Војводине – 
ОК 13. СОРВ са 

својим органима 
и телима 

Победници Купа 
стичу право 

учествовања на 
13. СОРВ 

7 РЕГИОНАЛНА 
ТАКМИЧЕЊА 

Јесен 
2022 

Регион Управни одбор и 
Комесар за 
такмичење 

Региона 

На 13. СОРВ 
узависности од 

остварених 
резултата 

8 13. СПОРТСКА 
ОЛИМПИЈАДА РАДНИКА 

ВОЈВОДИНЕ 

Јул 
2023 

АП 
Војводина 

Савез Спорт за 
све Војводине - 
ОК 13. СОРВ са 

својим органима 
и телима 

Нема 
проходности 

 
 

Члан 12 
 Спортскa такмичења наведен у члану 11 Правилника дужни су да реализују сви 
субјекти система 13. СОРВ, у домену својих овлашћења и могућности.  
 Наведена спортска такмичења имају званичан карактер јер представљају основни 
облик и начин стицања права на вишим нивоима такмичења. 
 Општинске организације и Регионална удружења / друштва имају могућност и право 



  
 

 

да шире спектар својих спортских активности у односу на активности предвиђене чланом 11 
Правилника.  

Члан 13 
 Сва спортска такмичења која имају КВАЛИФИКАЦИОНИ КАРАКТЕР одржавају се, 
најмање, за ниво Региона а о потреби одржавања тих такмичења и њиховом обиму одлуку 
доноси Управни одбор Региона, старајући се пре томе да Регион буде максимално заступљен 
на такмичењу које се одржава на покрајинском нивоу (Првенство Војводине и Олимпијада).  
 
 3.3. Специфичности Спортских такмичења у циклусу 13.СОРВ 
 

Члан 14 
 Свако спортско такмичење из члана 11. Правилника има своје специфичности по 
којима је карактеристично у систему СОРВ. 
 У сврху регуларности спортских такмичења утврђују се специфичности и правила 
њихове организације и реализације која представљају обавезу како за организатора и 
домаћина спортског такмичења тако и за непосредне учеснике у спортском такмичењу. 
 

 
Члан 15 

 Заједничка правила и специфичности спортских такмичења су: 
 
    Табела: 4 

РБ Правило односно 
специфичност 

Обавеза, носилац обавезе и начин  
поступања 

1 Ниво спортског 
такмичења 

Утврђују се три основна нивоа спортског такмичења: 

 Општински ниво – као најнижи ниво такмичења 

 Регионални ниво – као средњи ниво такмичења 

 Ниво Војводине – као највиши ниво такмичења 

2 Територија коју спортско 
такмичење обухвата 

У складу са нивоом спортског такмичења. 

3 Организатор 
спортског такмичења 

Спортска такмичења општинског нивоа – надлежна 
општинска спортска организација 

Спортска такмичења Регионалног нивоа – Регионална 
друштва путем својим органа и тела 

Ниво Војводине – Савез Спорт за све Војводине - ОК 13. 
СОРВ путем својих органа и тела 

4 Место одржавања 
спортског такмичења 

Општина/град/насеље са одговарајућом 
спортском инфраструктуром примереној обиму и 

садржају спортског такмичења 

5 Термин одржавања Оријентациони термини су дефинисани у члану 11. 



  
 

 

спортског такмичења Правилника а тачан термин одређује организатор 
спортског такмичења у сарадњи са домаћином 
спортског такмичења – најкасније 90 дана пре 

одржавања спортског такмичења  

6 Жреб за  
спортско такмичење 

Жреб за сва спортска такмичења која су заступљена у 
циклусу 13.СОРВ а за која је неопходно да се жреб 

изврши, обавља организатор такмичења у присуству 
представника учесника у спортском такмичењу и то 
најкасније 7 дана пре почетка спортског такмичења. 
Жреб за Првенство Војводине 2021 мора се обавити 
најксније 10 дана пре почетка спортског такмичења. 

Жреб за спортска такмичења у оквиру 13. СОРВ мора се 
обавити најксније 15 дана пре почетка спортског 

такмичења. 
 Организатор може одлучити да се жреб за поједине 

спортске дисциплине обави на месту одржавања 
спортског такмичења, непосредно пре почетка спортског 

такмичења уз могућност да жребом руководи Делегат 
спортског такмичења.  

 

7 Учесници 
у спортском такмичењу 

Сви КОЛЕКТИВНИ ЧЛАНОВИ и ПОЈЕДИНЦИ у циклусу 13. 
СОРВ у складу са одговарајућим одредбама из овог 

Правилника. 

8 Услови за учествовање у 
спортском такмичењу 

Услове за учествовање у спортском такмичењу одређује 
надлежни орган Организатора спортског такмичења – 

свако за свој ниво спортског такмичења. 

9 Неопходна такмичарска 
документација 

У сврху регуларности спортског такмичења и избегавања 
конфликтних ситуација и неспоразума, Организатор 

спортског такмичења одређује обим такмичарске 
документације за екипе и појединце што је услов за 

наступ у спортском такмичењу. 

10 Систем 
Спортског такмичења 

Систем спортског такмичења се утврђује пре почетка 
спортског такмичења и не може се мењати док спортско 

такмичење траје. Организатор спортског такмичења 
одређује систем који је адекватан броју учесника , 

њиховим психофизичким способностима, 
расположивим спортским објектима и терминима за 

спортско такмичење, који стоје на располагању. 
Изабрани систем мора омогућити реалан и регуларан 
коначан пласман учесника у спортском такмичењу. На 



  
 

 

бази напред наведених елемената Организатор 
спортског такмичења има пуну слободу код одређивања 

система спортског такмичења, у складу са одредбама 
овог Правилника. 

Систем такмичења за спортска такмичења које се 
организују на нивоу Војводине мора бити утврђен: 

- за ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2021 и 13. СОРВ: 
у складу са роковима одређеним овим Правилником. 

11 Спортска 
опрема 

Организатор спортског такмичења одређује својом 
одлуком МИНИМУМ спортске опреме коју такмичари 

морају поседовати пре уласка у спортско такмичење. Тај 
минимум не може бити мањи од ИСТОБОЈНЕ опреме за 

екипу (Дрес или Спортска мајица и спортске гаће или 
шортс) и спортска обућа за конкретну спортску 

дисциплину. Из ове обавезе се изузимају такмичари у 
Шаху, Спортском риболову и Пикаду. 

12 Последице 
дисциплинских прекршаја 

У зависности од тежине прекршаја, учесник у спортском 
такмичењу може, од стране надлежног органа којег 

именује Организатор такмичења, бити санкционисан 
тако да му се изречена казна односи само на спортско 
такмичење на нивоу на којем је скривио прекршај или 

тотална забрана учествовања у спортским такмичењима 
у циклусу 13. СОРВ, за период на који се казна односи.  
Дисциплинске мере се могу изрицати само на основу 
одредби Дисциплинског правилника. Мере изречене 

ван наведеног документа – ништавне су. 

13 Трошкови  
спортског такмичења 

Трошкове спортског такмичења утврђује Организатор 
који има право да у сврху покрића истих донесе одлуку о 
уплати КОТИЗАЦИЈЕ за такмичење коју плаћају учесници 

у такмичењу. Овако донету Одлуку Организатор 
такмичења је дужан саопштити најкасније код позивања 

за пријаву за учествовање у такмичењу. 

14 Спортска признања на 
такмичењу 

Организатор спортског такмичења одлучује о врсти и 
обиму признања која ће се доделити по окончању 

спортског такмичења а за остварене спортске резултате 
и друге сегменте из спортског такмичења. 

15 Проходност 
са спортског такмичења 

Проходност са одређених спортских такмичења, по 
основу остварених спортских резултата, одређена је у 

члану 11 Правилника. 
 



  
 

 

16 Извештај о одржаном 
спортском такмичењу 

Организатор је дужан да најкасније 15 дана по 
завршеном спортском такмичењу, достави Извештај о 
одржаном спортском такмичењу непосредно вишем 

нивоу организованости у оквиру система. 
Обавезани елементи Извештаја су: подаци о учесницима 
(екипно и појединачно), коначни пласмани и проходност 

на виши ниво такмичења. 
Извештај са спортских такмичења која се организују за 
ниво Војводине, у циклусу 13.СОРВ подносе надлежни 

органи ОК 13.СОРВ, у року од 30 дана по окончању 
спортског такмичења и објављују га на сајту Савеза 

Спорт за све Војводине 

17 Друга правила и 
специфичности које нису 

наведене 

Сва друга правила и специфичности које нису наведене у 
овој табели, одређује и уређује Организатор такмичења. 

 
Члан 16 

 3.4. Календар спортских активности 
 Основне карактеристике Календара спортских активности за циклус 13. СОРВ 
наведене су у оквиру члана 11 Правилника. 
 Детаљније календаре активности израђују сви постојећи нивои организованости у 
систему: надлежне спортске организације у општинама, Регионална удружења / друштва за 
раднички спорт и Извршни одбор Олимпијског комитета за организацију 13. СОРВ на предлог 
Спортског одбора - и то за сваку годину циклуса 13. СОРВ. 
 Календар спортских активности који се доноси за ниво Војводине садржи и 
активности које су специфичности Региона односно Општина уколико то затражи неки од 
поменутих субјеката и уколико се од стране Спортског одбора односно Извршног одбора 
Олимпијског комитета за организацију 13. СОРВ оцени да је таква манифестација од значаја 
за развој и афирмацију спорта у фирмама (радничког спорта). 
 Да би манифестација из претходног става могла бити подржана од стране Савеза 
Спорт за све Војводине - ОК 13. СОРВ, услов је да се нађе у Годишњем календару активности 
Савеза. 
   
 4. ПРАВО НАСТУПА У СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА И МОГУЋНОСТ  ОСПОРАВАЊА 
ПРАВА НАСТУПА ЕКИПА И ПОЈЕДИНАЦА 
 

Члан 17 
 Право наступа у спортским такмичењима и оспоравање тог права уређује се по 
следећим основама: 

1) Право наступа колективних чланова система СОРВ 
(предузећа/установе/организације/удружења), 



  
 

 

2) Право наступа такмичара (појединаца), 
3) Облик (форма) наступа у екипном такмичењу, 
4) Оспоравање права наступа екипе, 
5) Оспоравање права наступа појединца/ке 

 
 Под појмом “право наступа колективних чланова система СОРВ 
(предузећа/установе/организације/удружења)”, подразумева се могућност да правни 
субјекат који има запослена лица  и редовне чланове своје организације/удружења, на начин 
наведен у овом Правилнику, уз испуњење и других услова, стекне статус КОЛЕКТИВНОГ 
УЧЕСНИКА у такмичењу у оквиру циклусу 13. СОРВ. 
 Под појмом “право наступа такмичара (појединаца)” подразумева се могућност да 
физичко лице (појединац/ка) наступи у званичним спортким такмичењима у циклусу  13. 
СОРВ у односу на статусне норме за појединце које су овим Правилником прописане. 
 Под појмом “облик (фома) наступа у екипном такмичењу” подразумева се 
могућност самосталног и заједничког наступа у такмичењу на свим организационим нивоима 
како за колективни тако и за појединачни наступ, могућност стварања удружених екипа и 
репрезентација у циљу наступа у спортском такмичењу, као и обавезе и права по сваком од 
могућих облика наступа. 
 Под појмом „оспоравање права наступа екипе“ подразумева се могућност да се 
оспори право наступа екипе у спортском такмичењу из разлога што екипа није формирана у 
складу са одредбама из овог Правилника. 
 Под појмом „оспоравање права наступа појединца/ке“ подразумева се могућност да 
се оспори право наступа појединца, како у екипној тако и у појединачној конкуренцији, из 
разлога што његов статус није у складу са нормама прописаним овим Правилником. 
 
 
 4.1 Право наступа колективних чланова система СОРВ  (предузећа/установе/ 
организације/ удружења) 
 

Члан 18 
 Право да стекну статус колективног члана а самим тим и да учествују у спортским 
такмичењима у оквиру циклуса 13. СОРВ, имају:  

1) правни субјекти (предузећа/ установе/ организације/ удружења/  
пољопривредна газдинства/занатске радње/ трговинске радње) чије 
седиште се налази на територији АП Војводине и који, у циљу обављања 
своје делатности, имају запослена лица, 

2) делови правних субјеката (предузећа/ установа/ организација/ 
удружења/ пољопривредних газдинстава/ занатских радњи/ 
трговинских радњи) који своју делатност обављају на територији АП 
Војводине а седиште им се налази ван територије АП Војводине и који, у 
циљу обављања своје делатности, имају запослена лица, 



  
 

 

3) правни субјекти (предузећа/ установе/ организације/ удружења/  
пољопривредна газдинства/ занатске радње/ трговинске радње) чије 
седиште се налази ВАН територије АП Војводине – ако добију позив 
организатора, 

4) организационе јединице Националне службе за запошљавање 
основане за територију општине, по основу лица која путем истих траже 
запослење, као и лица која траже запослење мимо наведене службе, 

5) пензионери путем својих удружења, 

6) инвалиди рада путем својих удружења, 

7) организоване и уређене групе запослених лица до нивоа општине, под 
именом које сами изаберу и под патронатом спортске организације у 
општини која реализује програм 13. СОРВ,  

8) заинтересовани појединци/ке, са статусом запосленог лица под 
патронатом спортске организације у општини која реализује програм 
13. СОРВ. 

Члан 19 
 Поред статусних услова из претходног члана потребно је, у сврху стицања права 
наступа, бити члан основног облика организованости – Спортске организације у припадајућој 
општини која реализује програм спорта у фирмама - радничког спорта. Чланство се стиче на 
начин и под условима које одређује Спортска организација припадајуће општине. 
 По пријему у чланство правни субјекат се уписује у Књигу чланова која се води на 
нивоу општине. 
 Са садржином Књиге чланова општинска Спортска организација је у обавези да 
упозна Регион којем припада, два пута у току календарске године: 30. јуна и 31. децембра. 
 За ниво Региона Базу података (Књигу чланова)  води Регионално удружење / 
друштво које има обавезу да са садржајем исте перманентано упознаје Савез Спорт за све 
Војводине, а најмање по динамици и у роковима који важе за релацију: општина – Регион.   
 Савез Спорт за све Војводине води Централну базу података за територију АП 
Војводине, коју се ажурира у што краћим временским интервалима и која је доступна на 
сајту Савеза Спорт за све Војводине. 
 
 4.2 Право наступа такмичара (појединаца/ки) 
 

Члан 20 
 Право наступа у спортском такмичењу у оквиру званичног програма 13.СОРВ 
дефинише се по сваком од реално присутних основа у пракси, као што су: 
  а) право наступа по основу старосне доби лица, 
  б) право наступа по основу радно-правног статуса лица, 
  в) право наступа по основу места рада лица, 
  г) право наступа по основу места становања лица, 



  
 

 

  д) право наступа по основу здравственог стања лица, 
  ђ) право наступа по основу животне доби 
  е) право наступа по основу припадности старосној категорији, 
  ж) право наступа по основу припадности полној структури, 
  з) право наступа по основу активног бављења спортом. 
 

Члан 21 
 По основу СТАРОСНЕ ДОБИ, лице може учествовати у спортском такмичењу ако је 
напунило 18 година живота. По питању горње границе живота – нема ограничења под 
условом да је лице својом вољом ступило у спортско такмичење и да је за наступ добило 
сагласност надлежне медицинске службе (поседовање исправног и важећег лекарског 
прегледа). 
 

Члан 22 
 По основу РАДНО-ПРАВНОГ СТАТУСА, лице може учествовати у спортском такмичењу 
ако у време одржавања спортског такмичења има Уговор о раду са правним субјектом за 
који у спортском такмичењу наступа - 
(предузеће/установа/организација/удружење/пољопривредна газдинства/ занатске 
радње/трговинске радње). 
 У спортском такмичењу могу учествовати лица која се налазе на евиденцији 
незапослених код Националне службе за запошљавање.  
 Пензионери, инвалиди рада и чланови других удружења, свој статус по овом основу 
доказују ЧЛАНСКОМ КАРТОМ припадајућег удружења са јасним податком о плаћеној 
чланарини за годину у којој се спортско такмичење одржава а на којем желе да наступе.  
 

Члан 23 
 По основу МЕСТА РАДА, лице може учествовати у спортском такмичењу којем, по 
организационој шеми реализације спортских активности, припада правни субјекат 
(предузеће/ пстанова/ прганизација/ пдружење/ пољопривредна газдинства/ занатске 
радње/ трговинске радње) у којем има Уговор о раду. Под правним субјектом наведене врсте 
подразумева се и део/делови  предузећа/ установе/ организације/ Уудружења/ 
пољопривредна газдинства/ занатске радње/ трговинске радње чије седиште има трајан 
карактер док им се матично седиште налази ван територије АП Војводине. 
 Уколико се, у односу на седиште правног субјекта (предузеће /установа/ 
организација/удружење), његов део/делови налази на територији друге општине/Региона, 
запослени у том субјекту наступају у спортском такмичењу у оквиру система организованог 
за територију на којој се тај субјекат налази. Ова одредба се односи на део/делове 
предузећа/установе/организације/удружења чија локација има трајан карактер.  
 Када је у питању наступ запослених у деловима пољопривредних 
газдинстава/занатских радњи/трговинских радњи чија локација се налази на територији 
друге општине/Региона тада је дозвољено да сви запослени наступе као јединствена екипа и 



  
 

 

то у оквиру система организованог за територију на којој се налази седиште субјекта. 
 

Члан 24 
 По основу МЕСТА СТАНОВАЊА, лице може учествовати у спортском такмичењу ако 
има стално пребивалиште на територији Републике Србије уз услов да је радни однос 
засновало у  предузећу/ установи/ организацији/ удружењу/пољопривредном газдинству/ 
занатској радњи/ трговинској радњи које има седиште на територији АП Војводине односно у 
делу/деловима наведених субјеката који делатност обављају на територији АП Војводине. 
 

Члан 25 
 По основу ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА, лице може учествовати у спортском такмичењу ако 
за потребе евиденције лекарских прегледа, у за то посебно припремљеном обрасцу, поред 
свога имена има уредно унет важећи и исправан лекарски преглед из којег је евидентно да 
је лице СПОСОБНО за наступ у спортском такмичењу. Под појмом “важећи” подразумева се 
да преглед није старији од 6 (шест) месеци од дана наступа у такмичењу. Под појмом 
“исправан” подразумева се да је преглед унет у одговарајућу рубрику у Обрасцу, да је јасно 
назначен датум прегледа, да је утиснут печат медицинске установе у којој је преглед 
извршен, да је утиснут факсимил лекара који је преглед оверио и да постоји потпис (параф) 
лекара. Постојање овере лекарског прегледа у прописаном обрасцу са свим наведеним 
елементима, подразумева да је лице чије име је унето у Образац, СПОСОБНО за наступ у 
спортском такмичењу и да по том основу има право наступа. Недостатак било којег од 
наведених елемената лекарског прегледа, подразумева да је лекарски преглед неисправан и 
лице на које се тај преглед односи нема право наступа у спортском такмичењу по овом 
основу. 
 Одговорност за исправност наведеног поступка и дозволу права наступа по основу 
здравственог стања појединца/ке је на Региону из којег то лице долази. 
 

Члан 26 
 По основу ЖИВОТНЕ ДОБИ појединац/ка може учествовати у спортском такмичењу у 
оквиру ДВЕ СТАРОСНЕ КАТЕГОРИЈЕ: 
 За спортске дисциплине: 

1) МЛАЂА КАТЕГОРИЈА – до 40 година  
2) СТАРИЈА КАТЕГОРИЈА – преко 40 година  

 Наведено правило се односи на спортске дисциплине које су за то осређене 
Пропозицијама такмичења 13.СОРВ. 

Члан 27 
 По основу ПРИПАДНОСТИ СТАРОСНОЈ КАТЕГОРИЈИ, лице може учествовати у 
спортском такмичењу у старосној категорији којој, по животној доби (годинама живота), 
припада у моменту одржавања спортског такмичења. Лице из старије категорије може 
учествовати у спортском такмичењу у оквиру млађе категорије док обрнута комбинација није 
дозвољена. Припадност старосној категорији одређује се на основу године рођења. Лице 



  
 

 

завршава спортско такмичење у старосној категорији у којој је спортско такмичење и 
започело. 
 Организатор спортског такмичења у Одлуци о спортском такмичењу саопштава 
граничну годину између старосних категорија што чини основу за решавање евентуалних 
спортних ситуација по основу овог права такмичара.  
 Није дозвољен наступ у обе старосне категорије. 
  

Члан 28 
 По основу ПРИПАДНОСТИ ПОЛНОЈ СТРУКТУРИ, лице може учествовати у спортском 
такмичењу у оквиру полне структуре којој припада. Мушкарци НЕ МОГУ учествовати у 
такмичењима која су организована за категорију жена! Жене МОГУ учествовати у 
такмичењима која су организована за категорију мушкараца у случајевима и у обиму (броју) 
који су одређени чланом 11 Правилника.  
 У случајевима када жене наступају у категорији мушкараца, за њих нема ограничења 
по питању животне доби. 
 Жена која наступа у конкуренцији мушкараца, нема право да у тој спортској 
дисциплини наступи и у конкуренцији жена. 
 

Члан 29 
 По основу АКТИВНОГ БАВЉЕЊА СПОРТОМ, лице може учествовати у спортском 
такмичењу под следећим условима:  

1) У спортском такмичењу, у оквиру спортских дисциплина наведених у члану 12 
Правилника, ни на једном од постојећих нивоа такмичења, НЕ МОГУ наступати 
лица животне доби до 40 година старости  која се активно баве конкретним 
спортом и њему сродном или су се њиме активно бавила у периоду: 
такмичарска сезона која је претходила спортском такмичењу, на којем такво 
лице жели да наступи - па све до завршетка тог спортског такмичења. 
Под активним бављењем спортом подразумева се наступ у званичним 
спортским такмичењима у конкретној спортској или њој сродној дисциплини 
из члана 12  Правилника, у организацији Гранских спортских савеза Србије и 
АП Војводине као и националних гранских савеза других земаља. Наступом у 
спортском такмичењу подразумева се ПОСЕДОВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ У КОНКРЕТНОМ 
СПОРТУ односно УВОЂЕЊЕ ИМЕНА ЛИЦА У ЗАПИСНИК СА УТАКМИЦЕ У 
ОКВИРУ КОНКРЕТНОГ СПОРТА. 
Под сродном спортском дисциплином подразумевају се све спортске 
дисциплине које припадају истом Гранском спортском савезу.  
Одређене специфичности по овом основу које се односе на поједине спортске 
дисциплине из званичног програма, уредиће се Пропозицијама такмичења 
13.СОРВ. 
Наступ активних спортиста у спортским дисциплинама које се односе на спорт 
у којем нису активни односно били активни у периоду из става 1 – ДОЗВОЉЕН 



  
 

 

ЈЕ. 

2) Старосна граница по питању активног бављења спортом не односи се на 
спортске дисциплине: Куглање, Стрељаштво, Спортски риболов и Шах, што 
подразумева да право наступа у наведеним дисциплинама немају лица која су 
актвини спортисти у смислу претходне тачке, без обзира на године старости. 

 
 4.3. Оспоравање права наступа колектива (Екипа) 
 

Члан 30 
 Да би колектив (екипа) стекла право наступа у спортским такмичењима мора 
претходно испунити услове из овог Правилника који су предвиђени за колективе (екипе). 
 Уколико колектив (екипа) није испунио у целости прописане услове а у спортском 
такмичењу наступи, такав наступ се сматра неправилним и надлежни орган који руководи 
спортским такмичењем предузима мере које су за такве случајеве предвиђене 
Дисциплинским правилником. 
 Сваки учесник у спортском такмичењу, путем свог званичног представника, може код 
органа који руководи спортским такмичењем ОСПОРИТИ ПРАВО НАСТУПА колективу (екипи) 
са којом заједно учествује у спортском такмичењу, кроз форму писаног акта у којем се 
таксативно наводе разлози оспоравања права наступа колектива (екипе). 
 Оспоравање права наступа колектива (екипе) може се вршити од момента 
постављања имена и састава екипе на сајт Савеза Спорт за све Војводине па све  до почетка 
спортског такмичења. 
 Орган који спортским такмичењем руководи је у обавези да узме у разматрање 
приговор који се односи на оспоравање права наступа и да га реши у што је могуће краћем 
року. 
 О уложеном приговору одлуку у првом степену доноси орган који руководи спортским 
такмичењем а коначну одлуку Комисија за жалбе именована за то спортско такмичење. 
 

Члан 31 
 Одговорност за неправилан наступ екипе сноси колективни члан којег екипа 
представља у спортском такмичењу и лице овлашћено за заступање/представљање 
колектива односно екипе. 
 
 4.4. Оспоравање права наступа појединаца 
 

Члан 32 
 Да би појединац (било као члан екипе било као такмичар у појединачној 
конкуренцији) стекао право наступа у спортским такмичењима мора претходно испунити 
услове из овог Правилника који су предвиђени за појединце. 
 Уколико појединац није у целости испунио прописане услове а наступи у спортском 
такмичењу, такав наступ се сматра неправилним и надлежни орган који руководи спортским 



  
 

 

такмичењем предузима мере које су за такве случајеве предвиђене Дисциплинским 
правилником. 
 Сваки учесник у спортском такмичењу, путем свог званичног представника, може код 
органа који руководи спортским такмичењем ОСПОРИТИ ПРАВО НАСТУПА појединцу са 
којим заједно учествује у спортском такмичењу, кроз форму писаног акта у којем се 
таксативно наводе разлози оспоравања права наступа појединца. 
 Оспоравање права наступа може се вршити од момента постављања његовог имена 
(било као члан екипе и било као такмичара у појединачној конкуренцији) на сајт Савеза 
Спорт за све Војводине па све  до истека периода од 30 (тридесет) дана од завршетка 
спортског такмичења. 
 Могућност оспоравања права наступа у року наведеном у претходном сатаву не 
односи се на приговор по основу „идентитета личности“. Приговор по наведеном основу 
може се уложити само док спортско такмичење (утакмица) не почне. 
 Орган који руководи спортским такмичењем је у обавези да узме у разматрање 
приговор који се односи на оспоравање права наступа и реши га у што је могуће краћем 
року. 
 О уложеном приговору одлуку у првом степену доноси орган који руководи спортским 
такмичењем а коначну одлуку Комисија за жалбе именована за то спортско такмичење. 
 

Члан 33 
 Поступак за утврђивање права наступа у спортском такмичењу покреће се по 
поднетом захтеву од стране другог учесника у спортском такмичењу или по иницијативи 
органа који руководи спортским такмичењем. 
 

Члан 34 
 Екипе и појединци којима је право наступа оспорено дужни су, на захтев органа који 
води поступак, да доставе  доказе који се захтевају у смислу утврђивања чињеничног стања, 
у року који се таквим захтевом одреди. 
 Уколико екипа односно појединац не доставе захтеване доказе у остављеном року, 
сматраће се да је оспоравање права њиховог наступа у спортском такмичењу оправдано. 
 

Члан 35 
 Организатор је дужан да, најкасније 30 дана пре почетка спортског такмичења, изради 
Упутство о поступку оспоравања права наступа учесника у спортском такмичењу по основу 
одредби из члана 30 и члана 32 Правилника и са истим, на одговарајући начин, упозна све 
учеснике у спортском такмичењу.  
 
 
 
 
 



  
 

 

 5. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЕКИПА И ПОЈЕДИНАЦА – УЧЕСНИКА У ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члан 36 
 Организатор спортског такмичења у обавези је да успостави адекватан систем који ће 
омогућити да учесници у спортском такмичењу – екипе и појединци буду брзо и тачно 
идентификавани.  
 Да би се за то створили услови неопходно је да се постојећа база колективних и 
појединачних чланова на нивоу АП Војводине у континуитету ажурира од стране Савеза 
Спорт за све Војводине а уз сарадњу и унос одговарајућих података од стране свих Региона. 
   

Члан 37 
 Начин и поступак вођења евиденције чланства је следећи: 
 
 Евиденција на нивоу Региона 
 1) Сваки Регион успоставља систем на својој територији путем којег прикупља податке 
о  правним субјекатима (екипама) – пун назив правног субјекта, адресу, седиште и име и 
презиме лица за контакте са бројем телефона и мејл адресом и имена појединаца (физичка 
лица) – презиме и име, место становања, идентификациони податак и припадност 
колективу. 
 2) Прикупљени подаци из претходне тачке уносе се у БАЗУ ПОДАТАКА РЕГИОНА који 
служи као “Књига чланова” (вођење књиге чланова је законска обавеза). База података се 
води у јединственој апликацији коју креира Савез Спорт за све Војводине и која је доступна 
свим Регионима.  
 3) Регион је у обавези да редовно ажурира своју базу података.  
 
 Евиденција на нивоу АП Војводине – Савеза Спорт за све Војводине 
 Савез Спорт за све Војводине води евиденцију у оквиру ЦЕНТРАЛНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА 
која садржи редни број, регистрациони број, презиме, име, место становања, 
идентификациони податак и припадност колективу. 
  Напред наведени подаци се уносе и ажурирају на основу података добијених 
добијених од Региона. 
 Подаци Региона у централној бази података су међусобно раздвојени. 
 Регистрациони број чине два скупа бројева: бројчана ознака Региона и број који у 
бази података припада том лицу (пример: Регион “Јужна Бачка” - 03-01, 03-02...... 03-125, 
итд.). 
 Као идентификациони податак могу послужити ЈМБГ или Број ЛК. Који ће од два 
наведена елемента бити унет у базу података ствар је определења сваког појединца, уз 
напомену да се у случају уноса Броја ЛК мора унети и датум рођења тог лица. 
 За свако лице уписано у Централну базу података уплаћује се такса у износу који 
одреди надлежни орган Савеза. Уплата  таксе омогућава том лицу да наступи на  спортским 
такмичењима у оквиру званичног каледара за циклус 13. СОРВ, без обавезе било каквих 



  
 

 

других уплата. 
 Уплата таксе се врши на рачун Савеза, на бази евиденције из Централне базе 
података.   
 За период: 01. јануар 2020. година – до истека рока за достављање Образаца СУТ за 
наступ на “Првенству Војводине 2021” - за свако лице у бази података се плаћа једна такса и 
по том основу то лице стиче право наступа на спортским такмичењима: “Куп Војводине 2020” 
и “Првенство Војводине 2021”. 
 За период: 01. јануар 2022. година – до истека рока за достављање Образаца СУТ за 
наступ на “13. СОРВ” - за свако лице у бази података се плаћа једна такса и по том основу то 
лице стиче право наступа на спортским такмичењима: “Куп Војводине 2022” и “13. СОРВ 
2023”. 
 У интересу Региона је да своје податке у Централној бази података стално ажурирају 
како би избегли обавезу плаћања непотребних и нереалних такси.  
 

Члан 38 
 Списак учесника у такмичењу (СУТ образац), за свако спортско такмичење из 
календара 13. СОРВ, сачињава се на основу података који се налазе у Централној бази 
података. 
 Свако одступање од тих подататка за последицу производи неправилан наступ у 
спортском такмичењу екипе односно појединца. 
 Организатор је дужан да пред свако спортско такмичење, најкасније 60 дана пре 
његовог почетка, изда детаљно Упутство за припрему такмичарске документације неопходне 
за конкретно спортско такмичење. Упутство се поставља на сајт Савеза и објављено је све до 
окончања спортског такмичења на које се односи.  
 

Члан 39 
 За решавање евентуалних спорних ситуација на спортском такмичењу насталих у вези 
са наступом екипа и појединаца, као једини исправан и валидан податак користиће се онај 
који је садржан у Централној бази података.   
 

Члан 40 
 По истеку рока за достављање попуњених Образаца СУТ за конкретно спортско 
такмичење, Комесар за такмичење врши проверу исправности и тачности наведених 
докумената  и свaки исправан документ са аспекта овог Правилника и издатог Упутства 
поставља на сајт Савеза. Од момента постављања на сајт , документ постаје доступан свим 
учесницима у спортском такмичењу у сврху евентуалног оспоравања права наступа екипе 
односно појединца. 
 
 
 
 



  
 

 

 6. ОБЛИК (ФОРМА) НАСТУПА У СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
 

Члан 41 
 Спортски програм 13. СОРВ састоји се из два дела: Спортски програм намењен 
МУШКАРЦИМА и Спортски програм намењен ЖЕНАМА. 
 Одређене спортске дисциплине из оба програма а што је одређено одредбом члана 
10 Правилника, су “мешовите” што подразумева да у њима истовремено и потпуно 
равноправно наступају и мушкарци и жене у форми “мешовите екипе”.  
 По основу заједничког наступа постоји и форма “мешовите екипе” када се у спортском 
такмичењу намењеном мушкарцима, у саставу екипе може наћи и одређени број жена – у 
броју и под условима како је то одређено чланом 10 Правилника. 
 

Члан 42 
 Комплетан спортски програм је доступан сваком члану циклуса 13. СОРВ и у њему 
могу учествовати екипе и појединци по следећим правилима и под следећим условима: 

1) Спортска такмичења из званичног спортског програма 13.СОРВ 
реализују се кроз две стандардне форме: екипна такмичења и 
појединачна такмичења. Екипним такмичењем се сматра свако 
такмичење у којем од стране једног учесника наступа више од једног 
такмичара. 

2) У званичном спортском такмичењу, у оквиру једне спортске дисциплине 
из спортског програма, из састава једног колективног члана (предузеће/ 
установа/ организација/ удружење/ пољопривредна газдинства/ 
занатске радње/ трговинске радње), може учествовати само једна 
екипа када је реч о екипним такмичењима. 

3) У спортским такмичењима у оквиру појединачне конкуренције,  из 
састава једног колективног члана (предузеће/ установа/ организација/ 
удружење/ пољопривредна газдинства/ занатске радње/ трговинске 
радње), може учествовати онолико такмичара колико је одређено 
Пропозицијама такмичења за ту спортску дисциплину, плус такмичари 
који добију посебну ПОЗИВНИЦУ од стране Спортског одбора ОК 
13.СОРВ.  

4) У спортским такмичењима на нивоу општине односно Региона која су 
квалификациона за Првенство Војводине 2021 и 13.СОРВ 2023, 
појединац може наступити у више спортских дисциплина али само до 
тренутка док не стекне право наступа у спортском такмичењу на вишем 
нивоу и тада му, практично, престаје право даљег учествовања у 
квалификационим такмичењима.  

5) На спортским такмичењима војвођанског нивоа једно лице у својству 
такмичара може наступити у највише 2 (две) спортске дисциплине из 
званичног спортског програма уз услов да његов наступ не ремети 



  
 

 

редован ток (сатницу) спортског такмичења. 
6) Услов да се нечије име нађе на списку учесника у спортском такмичењу 

је да се исти налази у Централној бази података са свим предвиђеним 
подацима и да испуњава и друге услове одређене овим Правилником и 
другим документима 13.СОРВ (Одлуке, Упутства). 

7) Број присутних учесника у спортском такмичењу, у оквиру сваке 
спортске дисциплине из званичног спортског програма 13.СОРВ је 
ограничен и тај број је одређен Пропозицијама такмичења 13.СОРВ за 
сваку спортску дисциплину посебно, 

8) Минималан број присутних такмичара, да би екипа могла наступити у 
спортском такмичењу, је број такмичара који чини такмичарску поставу 
у конкретном спорту, 

9) Током трајања спортског такмичења екипа може бити допуњена лицима 
која испуњавају услове из тачке 5 овог члана.  

 
Члан 43 

 Учесници у спортским такмичењима у оквиру циклуса 13. СОРВ (предузећа/ установе/ 
организације/ удружења/пољопривредна газдинства/ занатске радње/ трговинске радње), у 
спортском такмичењу могу наступити на један од следећих начина: 

 самостално и под сопственим називом, у спортским дисциплинама по 
личном избору, 

 у својству “удружене фирме/екипе”, под називом по избору удружилаца 
и у спортским дисциплинама по заједничком избору удружилаца, са 
могућношћу удруживања до нивоа насењеног места, 

 у својству “члана репрезентативног удружења на нивоу општине 
односно града”. 

 Наступ у спортском такмичењу је дозвољен само на један од три напред наведена 
начина. 
 

Члан 44 
 Самостални наступ у спортском такмичењу подразумева наступ под именом 
фирме у којој су такмичари/такмичарке закључили Уговор о раду и по том основу стекли 
право наступа.  
 Захтевана такмичарска документација израђује се у оквиру фирме која самостално 
наступа у спортском такмичењу и за њену исправност и веродостојност одговорност сноси 
лице које је од стране директора фирме/председника синдиката овлашћено да заступа и 
представља фирму у односу на конкретно спортско такмичење. Сматра се да је лице које 
потписује Образац СУТ овлашћено лице. 
 
 
 



  
 

 

Члан 45 
 Наступ у спортском такмичењу у својству “удружене фирме/екипе” подразумева 
наступ у својству дела групе учесника који наступају заједно и под једним именом. 
 У циљу стицања статуса удружене фирме/екипе, неопходно је да свака фирма која се 
удружује закључи СПОРАЗУМ О УДРУЖИВАЊУ У СВРХУ ЗАЈЕДНИЧКОГ НАСТУПА У 
ТАКМИЧЕЊИМА. Споразум потписују и оверавају лица која су овлашћена по основу одредбе 
из претходног члана Правилника. Споразум о удруживању могуће је закључити до нивоа 
насељеног места.  
 Право да се удружују по напред наведеном основу имају фирме (правни субјекти) који 
запошљавају до 200 (двестотине) запослених. 
 Број удружилаца није ограничен. 
 Једна фирма (правни субјекат) може закључити само један Споразум о удруживању. 
 У току трајања циклуса 13.СОРВ, удруживање се може вршити за читав ток циклуса 
(све четири године) или за период од две године (прве две године циклуса 13.СОРВ  и 3. и 4. 
година циклуса 13.СОРВ). 
 Споразумом о удруживању уређују се сва питања која су од заједничког интереса као 
што су: назив под којим ће екипа/појединац наступати у спортском такмичењу, обавезе 
удружилаца по питању припреме документације и др. 
 Одговорност за  исправност и веродостојност такмичарске документације удружене 
фирме/екипе, пред такмичарским органима, сноси лице које је од стране удружилаца 
одређено да представља и заступа удружену фирму/екипу. 
 

Члан 46 
 Наступ у спортском такмичењу у својству “члана репрезентативног удружења” из 
члана 43 овог Правилника подразумева наступ у својству дела групе учесника који наступају 
заједно и под именом субјекта (средине) коју тако сачињена репрезентација представља у 
спортском такмичењу. 
 Иницијативу за стварање РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ могу покренути: 
  - Спортска организацији на нивоу општине/града која реализује програм 13.  
    СОРВ, 
  - Регионално удружење / друштво за раднички спорт у оквиру којег се налази  
                          предметна општина/град, 
  - заитересована лица (лице) у оквиру општине/града односно Региона. 
 Репрезентација наступа под именом Општине/града за коју је формирана.  
 За репрезентацију могу наступити лица која испуњавају све друге услове за 
учествовање у спортским такмичењима у оквиру циклуса 13.СОРВ  и радно су ангажована 
или се налазе на евиденцији незапослених код Националне службе за запошљавање на 
територији за коју се Репрезентација оснива. 
 Административно-техничке послове који се односе на наступ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ у 
спортском такмичењу преузима Спортска организацији на нивоу општине која реализује 
програм 13.СОРВ за чију територију је репрезентација основана. 



  
 

 

 Да би екипни учесник у спортском такмичењу добио форму “репрезентативног 
удружења” неопходно је да се у саставу тако формиране екипе налазе чланови најмање два 
правна субјекта из два насељена места у оквиру општине. 
 
7. ОРГАНИЗАТОРИ  СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 47 
 Сва спортска такмичења из званичног спортског програма и календара активности у 
области спорта у фирмама ( радничког спорта) и циклуса 13.СОРВ, организују се у складу са 
Законом о спорту и важећим правилима организације и реализације спортских такмичења у 
оквиру Гранских спортских савеза Србије и АП Војводине.  
 Свако спортско такмичење подразумева две фазе (врсте) послова: 
  - послови који се односе на припрему за реализацију спортског такмичења  
  - послови који се односе на реализацију спортског такмичења. 
 

Члан 48 
 Послови који се односе на припрему за реализацију спортског такмичења 
подразумевају  све активности које се спроводе у систему спорта у фирмама ( радничког 
спорта) и СОРВ и које се реализују на свим нивоима организованости.  
 У реализацији ових послова учествују: 
  - спортски стручњаци - у делу који се односи на стручне послове у спорту као 
што је припрема такмичара за наступ (физичка и техничка), одабир састава екипе, вођење 
екипе у спортском такмичењу као и код наступа појединаца и други стручни послови из 
наведеног домена, 
   - стручњаци у спорту – у делу који се односи на физичке, техничке и 
административне послове у сврху стварања потребних услова за реализацију спортских 
такмичења, 
  - спортски радници – у делу уређивања, организације и функционисања 
правних субјеката у оквиру којих се реализују програми спорта у фирмама и СОРВ, на 
пројектованим нивоима (општина, Регион, АП Војводина). 
 

Члан 49 
 Послови који се односе на реализацију спортских такмичења  подразумевају све  
потребне активности које се односе на непосредну реализацију спортског такмичења. 
 У реализацији ових послова учествују: 
  - спортски стручњаци - у делу који се односи на стручне послове у спорту као 
што је припрема такмичара за наступ (физичка и техничка), одабир састава екипе, вођење 
екипе у спортском такмичењу као и код наступа појединаца и други стручни послови из 
наведеног домена, суђење у спортском такмичењу и непосредни надзор над реализацијом 
спортских такмичења (судије и делегати), 
   - стручњаци у спорту – у делу који се односи на физичке, техничке и 



  
 

 

административне послове у сврху посредног праћења спортских такмичења, 
административно руковођење спортским такмичењима, обрада спортских резултата, 
информисање учесника у спортском такмичењу и др., 
  - спортски радници – у делу стварања услова за исхрану, смештај и превоз 
учесника у спортском такмичењу из различитих подручја. 
 

Члан 50 
 Колективни организатори спортских такмичења у циклусу 13. СОРВ су Спортске 
организације регистроване у области спорта и на тај начин оспособљене и овлашћене да 
организују и реализују спортска такмичења из званичног спортског програма и календара 
такмичења 13.СОРВ. 
 На нивоу општина то су: Удружења Спорт за све или одређена радна тела формирана 
од стране Спортског савеза општине или придруженог члана. 
 На нивоу Региона то су Регионална удружења / друштва за раднички спорт. 
 На нивоу АП Војводине то је Савез Спорт за све Војводине путем свог организационог 
дела  - Олимпијског комитета за организацију 13. СОРВ. 
 
 8. УСЛОВИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 51 
 Спортска такмичења у циклусу 13. СОРВ могу се реализовати само ако су физички, 
технички и кадровски услови испуњени са аспекта одредби Закона о спорту и прописа и 
правила Гранских спортских савеза за конкретне спортске дисциплине из званичног 
спортског програма 13. СОРВ. 
 Под појмом“физички услови“ подразумева се постојање спортских објеката и терена и 
њихова функционалност у смислу безбедности учесника у спортском такмичењу и 
могућности примене важећих правила игре. 
 Под појмом „технички услови“ подразумева се постојање спортске опреме и 
спортских реквизита неопходних за одвијање спортских такмичења у регуларним условима.  
 Под појмом „кадровски услови“ подразумева се ангажовање људског потенцијала у 
потребном броју, са аспекта масовности спортског такмичења и његове просторне 
концентрације.  Овде је реч о стварању услова за здравствену заштиту учесника у спортском 
такмичењу,  одржавању јавног реда и мира на спортским борилиштима и око њих, пратећим 
службама по питању исхране и смештаја учесника у спортском такмичењу и помоћном 
особљу за непосредну реализацију спортског такмичења. 
 
 8.1. Физички услови 

Члан 52 
 Организатор спортског такмичења доноси Одлуку о неопходном броју спортских 
објеката и терена у односу на обим и садржај спортског такмичења. Овом одлуком се 
одређује минимум услова које морају испуњавати спортски објекти и терени да би се на 



  
 

 

њима могло реализовати одређено спортско такмичење. 
 Одлука се доставља домаћину и техничком организатору спортског такмичења који је 
дужан да по истој поступи све до самог почетка такмичења. Након избора спортских објекта 
и терена намењених конкретном спортском такмичењу, домаћин и технички организатор 
истог о томе обавештава организатора такмичења. 
 Надзор над спровођењем Одлуке врши Техничка комисија коју именује Извршни 
одбор Олимпијског комитета за организацију 13. СОРВ. 
 
 8.2. Технички услови 

Члан 53 
 На спортским теренима мора постојати сва пратећа опрема и спортски реквизити који 
су правилима Гранских савеза за то предвиђена. 
 Организатор спортског такмичења, у Одлуци из претходног члана, врши 
спецификацију спортске опреме и спортских реквизита неоходних за реализацију спортског 
такмичења у конкретној спортској дисциплини и са истом упознаје домаћина и техничког 
организатора спортског такмичења који је дужан да поступи по одлуци.  
 Надзор над спровођењем Одлуке врши Техничка комисија коју именује Извршни 
одбор Олимпијског комитета за организацију 13. СОРВ. 
 
 8.3. Кадровски услови 

Члан 54 
 Организатор је, путем домаћина и техничког организатора спортског такмичења, 
дужан да обезбеди здравствену заштиту учесника у спортском такмичењу током његовог 
трајања, јавни ред и мир на спортским борилиштима и око њих, услове за смештај и исхрану 
учесника у спортском такмичењу – укулико то учесници захтевају као и  помоћно особље за 
непосредну реализацију спортског такмичења у броју који одреди организатор такмичења. У 
напред наведеном смислу организатор и домаћин такмичења успостављају потребну 
сарадњу са надлежним државним службама и институцијама. 
 Домаћин такмичења је дужан да сачини План активности и послова по предметном 
питању и достави га организатору спортског такмичења у року који заједнички одреде. 
 
 Надзор над реализацијом наведених послова врше органи Олимпијског комитета за 
организацију 13. СОРВ – сваки у свом домену надлежности. 
 
 9. ОБИМ, САДРЖАЈ И ИЗГЛЕД ТАКМИЧАРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Члан 55 
 Такмичарску документацију чини скуп писаних документа неопходних за успешну 
припрему за наступ на спортском такмичењу као и за саму реализацију спортских 
такмичења. Такмичарска докуметација је производ рада и функционисања свих релевантних 
субјеката у систему 13. СОРВ. 



  
 

 

  Такмичарска документација  подразумева писана акта којима се одређује: 

 спортски програм званичног спортског такмичења, 

 правила за учествовање и наступ у званичном спортском такмичењу, 

 материјални услови за учествовање у спортском такмичењу, 

 пријава Региона/Домаћина за спортско такмичење – на конкретном 
обрасцу и до конкретног рока, 

 Коначна листа учесника у спортском такмичењу, 

 правила о ангажовању службених лица неопходних за реализацију 
спортског такмичења (критеријуми), 

 рад и поступање органа који руководе спортским такмичењем и њихова 
овлашћења (упутство), 

 поступак оспоравања права наступа и поступак решавања таквих 
приговора (упутство), 

 Пропозиције такмичења за све спортске дисциплине из спортског 
програма такмичења, 

 
Члан 56 

 Припрема и израда докумената из претходног члана као и њихово усаглашавање са 
одредбама овог Правилника је у надлежности: Спортских органа ОК 13.СОРВ,  Спортских 
органа Региона, Колективних чланова (предузеће /установа / организација / уружење / 
пољопривредно газдинство / занатска радња / трговинска радња ) као непосредних учесника 
у спортском такмичењу и физичких лица као учесника у спортском такмичењу по било ком 
основу – за све наведене у домену њихове надлежности.  
 9.1. Права и обавезе по основу такмичарских докумената 
 

Члан 57 
 Сви субјекти који учествују у реализацији спортског програма у оквиру циклуса 13. 
СОРВ имају обавезу да, по питању израде, попуне и јавног презентовања, поступају на 
следећи начин:   
 Табела: 5 

РБ СУБЈЕКАТ 
У СИСТЕМУ 

ПРАВО И ОБАВЕЗА ПО ПИТАЊУ ТАКМИЧАРКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

1 
 

КОЛЕКТИВНИ ЧЛАН 
(оредузеће/установа/органи

зација/ удружење 
/пољопривредно газдинство 
/занатска радња/ трговинска 

радња) 

Поступа по налогу спортске организације/органа који 
води послове у оквиру циклуса СОРВ и извршава послове 

у року који је за конкретан посао одређен. 
Субјекат са којим непосредно сарађује је спортска 

организација/орган на нивоу општине који води послове 
у оквиру циклуса СОРВ за територију општине којој 

правни субјекат припада. 



  
 

 

2 ОПШТИНСКА СПОРТСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА  

(Удружење спорт за све, 
Одбор Спортског савеза 

општине за спорт у фирмама 
– раднички спорт) 

Поступа по налогу Регионалног удружења / друштва за 
раднички спорт којем припада и извршава послове у 

року који је за конкретан посао одређен. 
Субјекат са којим непосредно сарађује је припадајуће 

Регионално удружење / друштво за раднички спорт 
Све наведено односи се на програм СОРВ не спорећи 

могућност да се Спортска организација на нивоу општине 
бави и активностима које не припадају циклусу СОРВ  

3 РЕГИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ / 
ДРУШТВО ЗА РАДНИЧКИ 

СПОРТ (РЕГИОН) 

 1) База података ( Књига чланова) - води и редовно 
ажурира исту  

  2) „План и програм спортских активности“ - ирађује се у 
писаној форми за календарску годину и доставља Савезу 
Спорт за све Војводине – OK 13.СОРВ 

 3) „Коначна пријава учесника у такмичењу“ - израђује се 
и доставља Савезу - ОК 13. СОРВ у року који одреди 
Спортски одбор ОК 13. СОРВ. 

 4) „Списак учесника у спортском такмичењу из Региона“ 
(СУТР) - израђује се и доставља Савезу – ОК 13.СОРВ  у 
року који одреди Спортски одбор ОК. 13. СОРВ 

4 ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ 
ОРГАНИЗАЦИЈУ 13.СОРВ 

 1) „Централна база података” за целокупан систем СОРВ 
- база је јавна и стално доступна на сајту Свеза Спорт за 
све Војводине. Централна база података се стално 
ажурира 

 2) „Правилник о спортским такмичењима за циклус 
13.СОРВ“ - документ се израђује за период трајања 
четворогодишњег циклуса 13.СОРВ 

 3) „Пропозиције такмичења за циклус 13.СОРВ“ - 
документ се израђује за период трајања четворогоишњег 
циклуса 13.СОРВ 

 4) „Дисциплински правилник за циклус 13.СОРВ“ - 
документ се израђује за период трајања 
четворогодишњег циклуса 13.СОРВ 

 5) „Одлука о минимуму услова за организацију спортских 
такмичења“ - документ се израђује за потребе 
организације спортских такмичења: Првенство Војводине 
и Олимпијада. 

 6) Одлука о такси на жалбу“ - документ се израђује  за 
потребе организације спортских такмичења: Куп 
Војводине, Првенство Војводине и Олимпијада. 



  
 

 

 7) „Спецификација потребне спортске опреме, спортских 
реквизита и спортских признања“ - документ се израђује 
за потребе организације спортских такмичења: 
Првенство Војводине и Олимпијада а делимично и за Куп 
Војводине. 

 8) „Одлука о ангажовању службених лица за спортско 
такмичење и условима њиховог ангажовања“ - документ 
се израђује за потребе организације спортских 
такмичења: Првенство Војводине и Олимпијада а 
делимично и за Куп Војводине. 

 9) „Упутсво за рад такмичарских органа и службених 
лица на спортском такмичењу“ - документ се израђује за 
потребе организације спортских такмичења: Првенство 
Војводине и Олимпијада а делимично и за Куп Војводине. 

 10) „Упутство за поступање код оспоравања права 
наступа“ - документ се израђује за потребе организације 
спортских такмичења: Првенство Војводине и 
Олимпијада и Куп Војводине. 

 11) „Коначна листа учесника у такмичењу“ - документ се 
израђује за потребе организације спортских такмичења: 
Куп Војводине, Првенство Војводине и Олимпијада. 

 12) „Одлука о систему спортског такмичења“ - документ 
се израђује за потребе организације спортских 
такмичења: Првенство Војводине и Олимпијада а 
делимично и за Куп Војводине. 

 13) „Одлука о распореду и сатници спортског 
такмичења“ - документ се израђује за потребе 
организације спортских такмичења: Првенство 
Војводине, Олимпијада а делимично и за Куп Војводине. 

 14) „Извештај о одржаном спортском такмичењу“ - 
документ се израђује након реализације спортских 
такмичења: Куп Војводине, Првенство Војводине и 
Олимпијада. 

 15) „Критеријуми за вредновање спортских резултата и 
спортског учинка Региона на званичним спортским 
манифестацијама) – документ који се израђује за цео 
циклус 13.СОРВ и који је једино мерило за одређивање 
пласмана Региона по основу остварених спортских 
резултата на званичном такмичењу. 



  
 

 

 19) „Обрасци и спортска признања“ - Коначна пријава 
учесника у такмичењу из Региона (КПР), Списак учесника 
у такмичењу из Региона (СУТР), Коначна листа учесника у 
такмичењу (КЛ), Диплома, Изглед спортских признања, 
Изглед и садржај акредитација, Обрасци за рад 
такмичарских органа. 

 
Члан 58 

 Комуникција на релацији: Савез Спорт за све Војводине/ОК 13. СОРВ - Регионално 
удружење / друштво за раднички спорт (Регион), врши се искључиво путем докумената и 
образаца из претходног члана (Табеле) и електронским путем. 
 Обрасци су основно средство комуникације. Стално су доступни  на сајту Савеза Спорт 
за све Војводине, у делу „документа 13.СОРВ“. 
 Обрасци се „активирају“ у зависности од ситуације и потребе. 
 Комуникација на релацији: Регионално удружење / друштво за раднички спорт 
(Регион) – Спортска организација/Орган на нивоу општине из састава Региона који се бави 
реализацијом програма СОРВ, врши се на начин који одреди  Регионално удружење / 
друштво. 
 Комуникација на релацији: Спортска организација/Орган на нивоу општине који 
реализује програм СОРВ – правни субјекат (предузеће/установа) са територије општине, 
врши се на начин који одреди  Спортска организација/Орган за реализацију програма СОРВ. 
 

Члан 59 
 Захтеви за доставу података и информација крећу се у смеру од вишег ка нижем 
организационом нивоу. Захтев се доставља у писаној форми и мора садржати назнаку који 
образац је потребно користити, рок за достављање информације/података и адресу на коју 
се наведено доатавља. 
 Субјекат који је обавештен на начин из претходног става не поступи на тај начин или у 
остављеном року, преузима одговорност за не извршавање радње на захтевани начин као и 
последице које из таквог поступања проистичу.  
 
 10. СИСТЕМИ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 60 
 Под појмом „системи такмичења“ подразумевају се начини на које се неко спортско 
такмичење реализује. 
 Циљ и сврха сваког од изабраних система је да спортско такмичење буде примерено 
физичким могућностима учесника, да систем буде „правичан“, да се омогући реалан 
спортски пласман у односу на стварни квалитет учесника и да се спортско такмичење одвија 
у складу са општеприхваћеним правилима и нормама. 
 



  
 

 

Члан 61 
 Одлуку о систему спортског такмичења доноси надлежни спортски орган 
организатора такмичења, у року који оставља довољно времена учесницима у спортском 
такмичењу да изврше све потребне сопствене припреме за наступ на спортском такмичењу, 
у односу на изабрани систем. 
 О изабраном систему спортског такмичења, на одговарајући начин, морају бити 
обавештени сви учесници у спортском такмичењу.  
 

Члан 62 
 Одлука о систему такмичења за спортска такмичења на нивоу Војводине доноси се: 
  - за КУП ВОЈВОДИНЕ: најкасније 10 (десет) дана пре почетка спортског 
такмичења, 
  - за ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ: најкасније 30 (тридесет) дана пре почетка 
спортског такмичења 
  - за СПОРТСКУ ОЛИМПИЈАДУ РАДНИКА ВОЈЈВОДИНЕ: најкасније 60 (шездесет) 
дана пре почетка спортског такмичења. 
 Одлуку о систему спортског  такмичења, по основу овог члана, доноси Спортски одбор 
ОК 13. СОРВ на предлог Комесара за такмичење.  
 

Члан 63 
 Могући системи спортског такмичења на свим нивоима организованости, су следећи: 
 
 Табела: 6 

РБ ОБЛИК ТАКМИЧЕЊА МОГУЋИ СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА 

1 Екипно 
такмичење 

 1) Једиствена група у оквиру које се игра по једноструком бод 
систему. Остварени пласман је и коначан пласман. 

 2) Подела у одређени број група са 2-4 учесника у оквиру 
којих се игра по једноструком бод-систему. 
Када се добије коначан пласман у групама одређени број 
екипа улази у завршницу спортског такмичења за коначан 
пласман 1-4 места. Завршница се може играти у оквиру 
јединствене групе по једноструком бод-систему или по Куп-
систему. Пласман учесника у спортском такмичењу који нису 
ушли у његову завршницу, одређује се на основу резултата 
остварених у оквиру групе. 
Начин одређивања коначног пласмана ближе се одређује 
Одлуком о конкретном спортском такмичењу а у зависности од 
броја учесника у спортском такмичењу и изабраног система 
такмичења. 

 3) „Куп - систем“ – спортско такмичење се реализује по 



  
 

 

класичном куп систему до добијања победника спортског 
такмичења. 

 4) „Број наступа у спортском такмичењу“ 
У одређеним спортским дисциплинама спортско такмичење се 
реализује на начин што сваки учесник има одређени број 
наступа у спортском такмичењу (1 или 2). Када су у питању два 
наступа, коначан пласман се одређује збиром спортског учинка 
у оквиру оба наступа 

2 
 

Појединачно 
такмичење 

 1) „Куп - систем“ – спортско такмичење се реализује по 
класичном куп систему до добијања победника спортског 
такмичења односно пласмана 1-3 места. 

 2) Систем елиминације из спортског такмичења“ 
Овај систем се примењује у случајевима када има већи број 
учесника у спортском такмичењу у односу на капацитет 
спортског објекта па је потребно да се број учесника у самој 
завршници (финале), усклади са капацитетом објекта – бројем 
такмичарских места. Елиминација се врши на основу спортског 
учинка у фазама спортског такмичења пре финалног дела. 

 3)  „Број наступа у спортском такмичењу“ 
У одређеним спортским дисциплинама спортско такмичење се 
реализује на начин што сваки учесник има одређени број 
наступа у спортском такмичењу (1 или 2). Када су у питању два 
наступа, коначан пласман се одређује збиром спортског учинка 
у оквиру оба наступа. 

 
Члан 64 

 Организатор такмичења својом одлуком одређује систем такмичења за конкретно 
спортско такмичење, на основу могућих система из претходног члана Правилника. 
 Одлуком се прецизирају сви значајни елементи спортског такмичења а нарочито 
његова сама завршница када се одлучује о освајању спортских признања. 
 Одлука о систему такмичења доноси се у року одређеном овим Правилником и на 
одговарајући начин се саопштава свим учесницима у спортском такмичењу. 
 Одлука о систему спортског такмичења се не може мењати у току трајања спортског 
такмичења на које се односи.  
 
 11. СПОРТСКА ПРИЗНАЊА У ВЕЗИ СА СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊЕМ 
 

Члан 65 
 Спортским признањем верификује се остварени спортски учинак екипе и појединца 
на конкретном спортском такмичењу. 
 Под појмом “спортско признање” подразумева се додела следећих признања: 



  
 

 

 

 Пехара, 

 Статуе, 

 Плакете, 

 Медаље, 

 Дипломе, 

 Захвалнице, 

 “Признања“  
 У зависности од околности и материјалних могућности организатора, покровитеља и 
домаћина спортског такмичења за које се признања планирају, могу бити установљена и 
друга признања по облику, форми и вредности. 
 

Члан 66 
 На званичним спортским такмичењима у оквиру циклуса 13. СОРВ, на свим нивоима 
додељују се признања која су примерена нивоу спортског такмичења и материјалним 
могућностима организатора и домаћина такмичења.  
 На званичним спортским такмичењима, након утврђеног коначног пласмана учесника 
у спортском такмичењу, званично се проглашавају: победник спортског такмичења, 
другопласирани и трећепласирани у спортском такмичењу, а пласман осталих учесника се 
објављује. 
 Учесницима у спортском такмичењу чији пласман се проглашава, припадају спортска 
признања која су за то спортско такмичење планирана и иста им се додељују у свечаном 
чину доделе признања. 

Члан 67 
 Признања на спортским такмичењима организованим за ниво општине односно 
Региона, додељују се у складу са Правилницима о наградама и признањима тих субјеката. 
 Када су у питању признања у виду Дипломе, Признања и Захвалнице, препоручује се 
коришћење универзалних које су јединствене за циклус 13. СОРВ чији изглед и садржај 
одређује Савез – ОК 13.СОРВ, односно орган који он овласти.  

Члан 68 
 На Првенству Војводине и Олимпијади додељују се следећа спортска признања: 
  1) Екипна конкуренција 

 за освојено ПРВО место у екипној конкуренцији: ПЕХАР као признање 
колективу (екипи); ЗЛАТНА МЕДАЉА за сваког члана екипе (такмичари и 
пратиоци) и Диплома за екипу.  

 за освојено ДРУГО место у екипној конкуренцији: ПЕХАР као признање 
колективу (екипи); СРЕБРНА МЕДАЉА за сваког члана екипе (такмичари и 
пратиоци) и Диплома за екипу. 

 за освојено ТРЕЋЕ место у екипној конкуренцији: ПЕХАР као признање 



  
 

 

колективу (екипи); БРОНЗАНА МЕДАЉА за сваког члана екипе (такмичари и 
пратиоци) и Диплома за екипу. 

 за  оставрени пласман испод ТРЕЋЕГ места: Захвалница за учествовање у 
такмичењу. 

 
  2) Појединачна конкуренција 

 за освојено ПРВО место у појединачној конкуренцији: ЗЛАТНА МЕДАЉА 
(такмичар и пратилац) и Диплома (такмичар). 

 за освојено ДРУГО место у екипној конкуренцији: СРЕБРНА МЕДАЉА 
(такмичар и пратилац) и Диплома (такмичар). 

 за освојено ТРЕЋЕ место у екипној конкуренцији: БРОНЗАНА МЕДАЉА 
(такмичар и пратилац) и Диплома (такмичар). 

 за  оставрени пласман испод ТРЕЋЕГ места: Захвалница за учествовање у 
такмичењу. 

 
 У оквиру спортског такмичења „КУП ВОЈВОДИНЕ“, додељују се следећа признања: 
 1) Екипна конкуренција 

 за освојено ПРВО место у екипној конкуренцији: ПЕХАР као признање колективу 
(екипи); ЗЛАТНА МЕДАЉА за сваког члана екипе (такмичари и пратиоци) и 
Диплома за екипу. 

 Другопласираној екипи припада одговарајуће признање које се утврђује Одлуком 
о Купу Војводине. 

 2) Појединачна конкуренција 

 за освојено ПРВО место у појединачној конкуренцији: ЗЛАТНА МЕДАЉА 
(такмичар и пратилац) и Диплома (такмичар). 

 Другопласираном и трећепласираном појединцу припада одговарајуће признање 
које се утврђује Одлуком о Купу Војводине. 
 

 За свако спортско такмичење доноси се Одлука о спортским признањима у којој је 
наведен обим и садржај у складу са чланом 68 уз могућност проширења обима и врсте 
признања. 
 

Члан 69 
 У спортским дисциплинама у којима су спортски резултати променљиви у смислу 
њиховог напредовања на сваком наредном такмичењу додељује се спортско признање: 

 ПРИЗНАЊЕ ЗА ОСТВАРЕНИ НАЈБОЉИ РЕЗУЛТАТ (РЕКОРД) ПРВЕНСТВА ВОЈВОДИНЕ 

 ПРИЗНАЊЕ ЗА ОСТВАРЕНИ НАЈБОЉИ РЕЗУЛТАТ (РЕКОРД) СПОРТСКЕ 
ОЛИМПИЈАДЕ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ 

 Ова признања у форми ПЛАКЕТЕ и ДИПЛОМЕ додељује се такмичару (појединцу) који 
је остварио најбољи појединачни резултат било у екипној било у појединчној конкуренцији. 



  
 

 

 Спортске дисциплине у оквиру којих се наведено признање додењује су: Куглање – 
број оборених чуњева у једном наступу; Стрељаштво – број освојених поена у једном 
наступу; Спортски риболов – количина улова у једном наступу и Пикадо – број освојених 
поена у једном наступу, Пливање – најбоље време и Атлетика – најбољи резултат у 
зависности од атлетске дисциплине. 

Члан 70 
 Сва додељена признања на себи носе основне податке о спортском такмичењу на које 
се односе, као што су: назив такмичења, остварени пласман (освојено место), место и година 
одржавања такмичења а Дипломе, Признања и Захвалнице морају бити оверене званичним 
печатом Савеза Спорт за све Војводине и потписане од стране председника/це Савеза  и 
председника ОК 13. СОРВ. 
 

Члан 71 
 Спортска признања се додељују по унапред утврђеном Протоколу о додели признања 
и њиховој подели се може приступити од тренутка када се констатује да спортски резултати 
односно пласман по којем се признања додељују, није оспорен од стране нити једног 
учесника у спортском  такмичењу нити од стране званичних органа и службених лица који 
руководе спортским такмичењем, изузев у случају када је оспорено право наступа 
колективном члану или појединцу па је потребно дуже време да се оправданост оспореног 
права провери. 
 Признање додељено без испуњења наведених услова је ништавно и сматра се да није 
ни додељено. 
 

Члан 72 
 Додела признања је свечани чин путем којег се, јавно, одаје признање екипама и 
појединцима који су на спортском такмичењу постигли најбоље резултате.  
 Чин доделе признања може бити уређен тако да се признања свима који треба да их 
добију у оквиру једног такмичења, додељују на истом месту које је уређено за ту прилику. Та 
места могу бити: градски тргови, спортске дворане, платои погодни за ту прилику или друга 
одабрана места доступна добитницима признања и лицима која желе да присуствују 
свечаном чину доделе признања. 
 Признања се могу додељивати и на месту одржавања спортског такмичења – 
непосредно по његовом завршетку.  
 О месту доделе признања одлучују организатор и домаћин спортског такмичења 
уважавајући све околности које могу бити присутне као и интерес и потребе, пре свих, 
добитника признања а потом и других субјеката који у том чину учествују.  
 

Члан 73 
 На 13. спортској олимпијади радника Војводине, поред већ наведених признања за 
остварене спортске резултате, доделиће се и: 

 НАЈУСПЕШНИЈИ ТАКМИЧАР – Признање и награда, 



  
 

 

 НАЈУСПЕШНИЈА ТАКМИЧАРКА – Признање и награда, 

 НАЈСТАРИЈИ ТАКМИЧАР – ОСВАЈАЧ ОЛИМПИЈСКЕ МЕДАЉЕ – Пехар и 
Диплома, 

 НАЈСТАРИЈА ТАКМИЧАРКА – ОСВАЈАЧ ОЛИМПИЈСКЕ МЕДАЉЕ – Пехар и 
Диплома, 

 РЕГИОН СА НАЈВЕЋИМ БРОЈЕМ УЧЕСНИКА НА ОЛИМПИЈАДИ – Пехар и 
Диплома, 

 НАЈУСПЕШНИЈИ РЕГИОН ПО ОСТВАРЕНИМ СПОРТСКИМ РЕЗУЛТАТИМА НА 
ОЛИМПИЈАДИ – Пехар и Диплома, 
 

 Критеријуме за одређивање добитника признања утврђује Спортски одбор ОК 13. 
СОРВ и објављује их, најкасније, 30 дана пре почетка завршне манифестације 13.СОРВ.  
 

Члан 74 
 Спортска признања за потребе: Купа Војводине, Првенства Војводине и Олимпијаде 
обезбеђује Савез Спорт за све Војводине у сарадњи са домаћином такмичења а техничке 
послове око припреме, дистрибуције и доделе признања по основу Протокола о 
признањима, обавља Комисија коју именује Извршни одбор ОК 13. СОРВ! 
 
 11.1. Признања за колективни и појединачни рад у циклусу 13. СОРВ 

 
Члан 75 

 По завршетку циклуса 13. СОРВ  (2020 – 2023. година), Савез Спорт за све Војводине – 
ОК 13.СОРВ, додељује ПРИЗНАЊА колективима и појединцима за њихов учинак и допринос 
очувању и развоју система 13.СОРВ. 

 
Члан 76 

 Признања се додељују: 

 НАЈУСПЕШНИЈЕМ КОЛЕКТИВУ (предузеће/установа/ организација/ 
удружење) – Плакета и Диплома – један добитник,  

 НАЈУСПЕШНИЈОЈ ОПШТИНИ/ГРАДУ  – Плакета и Диплома – један  добитник, 

 НАЈУСПЕШНИЈЕМ РЕГИОНУ – Плакета и Диплома – један добитник, 

 НАЈУСПЕШНИЈЕМ СПОРТСКОМ РАДНИКУ НА НИВОУ СВАКОГ РЕГИОНА – Статуа 
и Диплома – седам добитника, 

 НАЈУСПЕШНИЈЕМ СПОРТСКОМ РАДНИКУ НА НИВОУ ВОЈВОДИНЕ – Статуа и 
Диплома – један добитник, 

 ПРИЗНАЊЕ ЗА СВЕУКУПАН УЧИНАК У ОБЛАСТИ СПОРТА У ФИРМАМА -
РАДНИЧКОГ СПОРТА (Животно дело) – Статуа и Диплома – један добитник 

 



  
 

 

Члан 77 
 Поступак доделе признања је следећи: 

1) Извршни одбор ОК 13. СОРВ доноси Критеријуме за доделу признања и исте у 
виду званичног документа доставља Регионима и поставља их, истовремено, 
на сајт Савеза, 

2) Региони Критеријуме прослеђују општинским Спортским организацијама/ 
Органима за реализацију програма СОРВ, на својој територији, 

3) Општински одбори и Регионална удружења / друштва, у складу са 
Критеријумима, прате рад колектива и појединаца током трајања циклуса 
13.СОРВ на својој територији, 

4) У години завршне манифестације 13.СОРВ Извршни одбор ОК 13. СОРВ именује 
Комисију за признања од 3 члана са задатком да спроведе поступак 
прикупљања предлога и сачини Ранг листу потенцијалних добитника признања 
и проследи је Извршном одбору ОК 13.СОРВ на коначно одлучивање, 

5) Комисија за признања, најкасније 31. октобра 2023. године Регионима 
прослеђује материјал (пропратни акт и образац) за достављање Предлога за 
добитнике признања у складу са одредбом члана 75 и76 Правилника, 

6) Региони, односно њихов надлежни орган су у обавези да у остављеном року 
доставе своје предлоге у седиште Савеза Спорт за све Војводине. Предлози 
који пристигну после наведеног рока – не могу ући у конкуренцију за 
признање. 

7) До 05. децембра 2023. године Комисија за признања сумира пристигле 
предлоге, израђује Ранг листу кандидата за признања и доставља је Извршном 
одбору ОК 13. СОРВ на одлучивање. 

8) Извршни одбор ОК 13. СОРВ у року  до 10. децембра 2023. године  доноси 
одлуку о добитницима Признања и објављује је на сајту Савеза, 

9) У међувремену, Савез -  ОК 13. СОРВ врши техничке припреме за свечаност 
поводом доделе Признања под којим се подразумева: наруџбина потребних 
признања и припрема Диплома, избор места и локације доделе признања, 
припрема сценарија и протокола свечаности и обавештавање добитника 
признања и јавност о одржавању свечаности, 

10) Свечаност поводом  доделе годишњих признања одржава се у периоду: 
20 – 29. децембар 2023. године. Свечаност се одржава у седишту Савеза Спорт 
за све Војводине, Новом Саду али се оставља могућност да то буде и у другом 
месту на територији Војводине, уколико интерес за то покаже одређена 
Општина односно Регион уз прихватање услова који су за то неопходни. 

 
Члан 78 

 Критеријуми за избор добитника Признања морају бити тако постављени да у први 
план истичу квалитет и квантитет рада колектива и појединца у периоду за који се признање 



  
 

 

додељује, њихову приврженост идеји радничког спорта, допринос одржавању система, 
његовом јачању, унапређењу и афирмацији  у конкретној средини као и све друге елементе 
који указују на чињеницу да су предложени кандидати по свеукупном учинку то признање 
заслужили. 
 Критеријуми служе као основа и за истицање предлога и за коначно одлучивање код 
доношења одлуке о добитницима признања. 
 

Члан 79 
 Посебан значај и “тежину” има “Признање за свеукупан учинак у области спорта у 
фирмама (радничког спорта) – „Животно дело“ па му, како код предлагања тако и код 
одлучивања о добитнику па и самом чину доделе, треба прићи са посебним поштовањем. 
 Ово признање је намењено спортским радницима из “прошлог времена” који су 
оставили дубок траг у области спорта у фирмама (радничког спорта) и  Спортске олимпијаде 
радника Војводине и из њега дефинитивно отишли. Доделом овог признања отвара се 
могућност да се тим лицима ода дужно признање и поштовање и искаже захвалност за све 
што су пружили у овој области и систему Спортске олимпијаде радника Војводине. 
 Признање се може доделити особама које су старије од 65 година. 
  

Члан 80 
 Свечаност поводом доделе признања организује се на начин који афирмише спорт у 
фирмама  (раднички спорт) у Војводини и његове прегаоце, начин који изазива интерес за 
радом и ангажовањем у области спорта у фирмама (радничког спорта), начин који стручној и 
широј јавности указује на озбиљност система и лепе обичаје и манире који могу бити узор 
сродним организацијама и системима.  
 
 12. ОБРАСЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ЗВАНИЧНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ОДНОСУ НА СПОРТСКА 
ТАКМИЧЕЊА У ОКВИРУ ЦИКЛУСА 13. СОРВ 
 

Члан 81 
 Обрасци представљају основу за израду званичних докумената који се користе у 
систему такмичења у циклусу 13. СОРВ. 
 У ту сврху установљују се следећи обрасци: 
  1) Списак учесника у спортском такмичењу из Региона (СУТР) 
  2) Коначна пријава учесника у спортском такмичењу из Региона (КПР) 
  3) Коначна листа учесника у спортском такмичењу (КЛУ) 
  4) Збирни Списак учесника у спортском такмичењу по спортским 
дисциплинама (ЗСУТ) 
 
 У зависности од потребе постоји могућност увођења у комуникацију и другог обрасца 
који није наведен у претходној листи. 
 



  
 

 

Члан 82 
 Обрасци се постављају на сајт Савеза и доступни су свим субјектима у циклусу 
13.СОРВ. 
 Обрасци се на сајт постављају у формату који омогућује њихово преузимање у сврху 
попуне истих а потом достављање на одређене адресе. 
  

Члан 83 
 Сви обрасци из члана 81 Правилника чине посебан сет овог Правилника и његов су 
саставни део.  

Члан 84 
 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о спортским 
такмичењима донет  05.12.2016. године. 
  

Члан 85 
 Тумачење овог Правилника је у надлежности Извршног одбора ОК 13.СОРВ. 
 

Члан 86 
 Овај Правилник ступа на снагу даном његовог усвајања од стране Олимпијског 
комитета за организацију 13. СОРВ а примењиваће се од 01. јануара 2020. године 
 

У Новом Саду, 09.07.2020. године 
 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОЛИМПИЈСКОГ КОМИТЕТА 
                                                                                         ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ 13.СОРВ 
                                                                                                     Горан Милић 


