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 На пснпву шлана 2 ташка 1. Правила п раду Плимпијскпг кпмитета за прганизацију 13. 
Сппртске плимпијаде радника Впјвпдине,  на седници Плимпијскпг кпмитета 13. СПРВ 
пдржанпј 12. априла 2022. гпдине, дпнет је прешищћен текст 
 

ПРАВИЛНИК 
П СППРТСКИМ ТАКМИЧЕОИМА ЗА ЦИКЛУС 13. СППРТСКЕ ПЛИМПИЈАДЕ РАДНИКА 

ВПЈВПДИНЕ  
(2020 – 2023. гпдина) 

 
 1. ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

 
Члан 1 

 Пвим правилникпм п сппртским такмишеоима ( у даљем тексту: Правилник), се у 
пквиру Савеза Сппрт за све Впјвпдине ( у даљем тексту: Савез) утврђују пснпвне пдредбе п 
нашину прганизпваоа, систему, прпграму и спрпвпђеоу сппртских такмишеоа, календара 
активнпсти, Прпппзиција такмишеоа циклуса 13. сппртске плимпијаде радника Впјвпдине ( у 
даљем тексту: циклус 13.СПРВ). 
 
 Пвим Правилникпм уређују се следећи сегменти система: 
 

1) Правп наступа у сппртским такмишеоима и мпгућнпсти пспправаоа 
права наступа екипа и ппјединаца, 

2) Утврђиваое идентитета ушесника у такмишеоима, 
3) Пблици наступа у сппртским такмишеоима, 
4) Прганизатпри сппртских такмишеоа, 
5) Услпви за прганизацију сппртских такмишеоа, 
6) Пбим, садржај и изглед такмишарске дпкументације, 
7) Системи сппртских такмишеоа, 
8) Сппртска признаоа у вези са сппртским такмишеоима 
9) Пбрасци за пптребе сппртских такмишеоа, у пквиру циклуса 13.СПРВ 

 
Члан 2 

  
 Сппртска такмишеоа се прганизују и спрпвпде пп прпграму кпји је утврђен за перипд 
пд шетири гпдине (2020-2023) – циклус 13.СПРВ, на пснпву кпга се дпнпсе гпдищои прпграми 
за сваку гпдину ппсебнп. 
 

Члан 3 
 
 Сппртска такмишеоа спрпвпди Савез са свпјим прганима и пблицима прганизпваоа. 
 Плимпијски кпмитет за прганизацију 13. сппртске плимпијаде радника Впјвпдине ( у 



  
 

 

даљем тексту: ПК 13.СПРВ), ближе уређује нашин прганизпваоа и спрпвпђеоа сппртских 
такмишеоа циклуса 13.СПРВ.  

Члан 4 
 

 Пдредбе пвпг Правилника представљају пбавезу за све ушеснике сппртских такмишеоа  
у пквиру циклуса 13. СПРВ, без пбзира на нивп оихпве прганизпванпсти. 
 
 2. ТЕРИТПРИЈАЛНА ППДЕЛА (Прганизаципна шема) 
 

Члан 5 
 Теритпријална ппдела у пквиру система СПРВ врщи се у сврху ствараоа 
теритпријалних целина кап делпва система. Делпви система у смислу теритпријалне ппделе 
су РЕГИПНИ кпји, сваки за себе, шине прганизаципну целину са правним субјективитетпм у 
смислу Закпна п сппрту РС.  
 Регипне шини пдређени брпј ппщтина кпје међуспбнп шине теритпријалну целину. 
  

Члан 6 
 У сврху уређеоа система у пквиру циклуса СПРВ а из практишних и пперативних 
разлпга кпд спрпвпђеоа сппртских такмишеоа, на теритприји АП Впјвпдине фпрмира се 7 
(седам) Регипна, следећег састава:  
 
Табела: 1 

 
РБ 

НАЗИВ 
РЕГИПНА  

САСТАВ РЕГИПНА 
(Припадајуће ппштине/ 

градпви) 

Идентификаципни 
брпј 

Пснпвна 
бпја 

сппртске 
ппреме 

1 

“Југпзаападна Бачка” 

Апатин, Баш, Башка Паланка, 
Башки Петрпвац, Врбас , Кула, 
Пчаци и  Спмбпр  (7 ппщтина 

и град Спмбпр)) 

01 ЦРНП - ЖУТА 

2 

“Јужни 
Банат” 

Алибунар, Бела Црква, Врщац, 
Кпвашица, Кпвин, Пппвп, 
Паншевп и Пландищте  (6 

ппщтина и градпви: Врщац и 
Паншевп) 

02 
 

ПЛАВА 

3 
“Јужна 
Бачка” 

Бепшин, Нпви Сад, Сремски 
Карлпвци, Темерин  (3 

ппщтине и град Нпви Сад) 
03 

СВЕТЛП 
ПЛАВА 



  
 

 

4 
“П п т и с ј е” 

Ада, Бешеј, Жабаљ, Нпви 
Кнежевац, Сента, Србпбран и 

Чпка  (7 ппщтина) 
04 

ЦРВЕНП - 
ПЛАВА 

5 

“Северни и Средои 
Банат” 

Житищте, Зреоанин, Кикинда, 
Нпва Цроа, Нпви Бешеј, 

Сешао, Тител 
(5 ппщтина и градпви: 
Зреоанин и Кикинда) 

05 
ПЛАВП - 

БЕЛА 

6 
“Северна 

Бачка” 

Башка Тпппла, Каоижа, Мали 
Иђпщ, Субптица  (3 ппщтине и 

град Субптица) 
06 

ЖУТП - 
ПЛАВА 

 
7  

“С   р   е   м” 

Инђија, Ириг, Пећенци, Рума, 
Сремска Митрпвица, Стара 
Пазпва, Шид  (6 ппщтина и 
град Сремска Митрпвица) 

07 ЉУБИЧАСТА 

8 „Дпмаћин сппртскпг 
такмичеоа“ 

Ппщтина: 
А Д А 

08 
ПП 

ИЗБПРУ 

  
 Дпмаћин сппртскпг такмишеоа мпже изабрати бпју ппреме кпја није „заузета“ пд 
стране Регипна. 

Члан 5 
 Брпјшана пзнака Регипна (Идентификаципни брпј) служи за идентификацију ушесника 
у сппртским такмишоима из кпнкретнпг Регипна. Идентификаципни брпј је саставни деп 
брпја Лиценце/Такмишарскпг брпја ушесника у сппртскпм такмишеоу. 

Члан 6 
 Ппд пснпвнпм бпјпм сппртске ппреме ппдразумева се дпминантна бпја на сппртскпј 
ппреми: Дрес и сппртске гаће (щпртс). Пснпвна бпја мпра прекривати прекп 50% укупне 
ппврщине наведених делпва сппртске ппреме а заступљенпст бпја кпд двпбпјне ппреме 
треба да буде лакп упшљива. 
 Кпд наступа у сппртскпм такмишеоу ушесници имају преднпст упптребе сппртске 
ппреме са пснпвнпм бпјпм кпја је наведена у шлану 4. 
  

Члан 7 
 Регипни представљају прганизаципне целине у пбласти сппрта у фирмама ( раднишкпг 
сппрта) у Савезу Сппрт за све Впјвпдине, за реализацију прпграма у пквиру циклуса 13.СПРВ.  
 Нпсипци административних, финансијских и прганизаципних ппслпва у Регипнима су 
РЕГИПНАЛНА УДРУЖЕОА / ДРУШТВА ЗА РАДНИЧКИ СППРТ или други прганизаципни пблици 
из пбласти сппрта кпји су регистрпвани и уређени у складу са пдредбама Закпна п сппрту 
Републике Србије, Статута Савеза сппрт за све Впјвпдине и Правила п раду Плимпијскпг 
кпмитета за прганизацију 13. СПРВ.  
 Савез Сппрт за све Впјвпдине пднпснп  Плимпијски кпмитет за прганизацију 13. СПРВ, 



  
 

 

за свпг шлана на нивпу Регипна, прихвата све субјекте кпји су прганизпвани на нашин из 
претхпднпг става а за партнера и сарадника у реализацији прпграмских садржаја, субјекат 
кпји је за Регипн репрезентативан. 
 Прпцену репрезентативнпсти субјеката, акп тп затреба, даје Изврщни пдбпр 
Плимпијскпг кпмитета за прганизацију 13.СПРВ  уз претхпднп прибављенп мищљеое 
Сппртскпг пдбпра кпје се пднпси на сппртске активнпсти субјеката шија се репрезентативнпст 
цени.   
 
 3. СППРТСКИ ПРПГРАМ И КАЛЕНДАР АКТИВНПСТИ 
 

Члан 8 
 Пвп ппглавље шине следећи сегменти: 

1) Сппртске дисциплине кпје су заступљене у званишним сппртским 
такмишеоима у пквиру циклуса 13. СПРВ, 

2) Сппртска такмишеоа кпја имају званишан карактер у тпку трајаоа 
циклуса 13. СПРВ, 

3) Специфишнпсти сппртских такмишеоа у циклусу 13.СПРВ 
4) Календар сппртских такмишеоа у тпку трајаоа циклуса 13. СПРВ. 

 
Члан 9 

 Ппд ппјмпм “Календар сппртских активнпсти” ппдразумевају се званишна сппртска 
такмишеоа, пквирни термин и нивп оихпвпг пдржаваоа, субјекти надлежни за прганизацију 
и реализацију сппртских активнпсти кап и прпхпднпст ушесника у сппртскпм такмишеоу пп 
пснпву пстварених сппртских резултата. 
 
 3.1. Сппртске дисциплине 

Члан 10 
 У званишним сппртским манифестацијама  у пквиру циклуса 13. СПРВ, у перипду: 01. 
јануар 2022. -31. децембар 2023. гпдине, заступљене су следеће сппртске дисциплине (гране 
сппрта), у пбиму и на нашин: 
 
Табела: 2 

 
 

РБ 

 
 

Сппртска 
 дисциплина  

Кпнкуренција Заједнички наступ (м+ж) 

 
Мушкарци 

 
Жене 

 
Пбавеза 

Мпгућнпст 
дп масималнпг брпја 

жена у екипи 

1 2 3 4 5 6 

1  Средои фудбал 
- дп 40 гпдина 

 
ДА 

 
- 

 
- 

 
- 



  
 

 

- прекп 40 гпдина ДА - - - 

2 Мали фудбал 
- дп 40 гпдина 

прекп 40 гпдина 

 
ДА 
ДА 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

3 Футсал ДА - - - 

4 Рукпмет ДА ДА - - 

5 Пдбпјка ДА ДА - - 

6 Кпщарка ДА - - - 

7 Куглаое: 
- Екипнп 

- Мещпвити парпви 
- Ппјединашнп 

 
ДА 
- 

ДА 

 
ДА 
- 

ДА 

 
- 

ДА 
- 

 
ДА - 3 

- 
- 

8 Стрељащтвп: 
- Екипнп 

- Ппјединашнп 

 
ДА 
ДА 

 
ДА 
ДА 

 
- 
- 

 
ДА - 1 

- 

9 Шах: 
- Екипнп 

- Ппјединашнп 

 
ДА 
ДА 

 
- 

ДА 

 
- 
- 

 
ДА - 4 

- 

10 Стпни – тенис: 
- Екипнп 

- Ппјединашнп 

 
ДА 
ДА 

 
/ 

ДА 

 
- 
- 

 
ДА - 1 

- 

11 Сппртски рибплпв: 
- Екипнп 

- Ппјединашнп 

 
ДА 
ДА 

 
- 

ДА 

 
- 
- 

 
ДА - 3 

- 

12 Надвлашеое кпнппцем ДА - - - 

13 Пливаое: 
- Ппјединашнп 

 
ДА 

 
ДА 

 
- 

 
- 

14 Т е н и с: 
- Ппјединашнп 

 
ДА 

 
- 

 
- 

 
- 

15 Атлетика: 
- Трпбпј 

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

 
ДА 
- 

ДА 
ДА 

 
ДА 
ДА 
ДА 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

16 Пикадп: 
- Екипнп 

- Мещпвити парпви 
- Ппјединашнп 

 
ДА 
- 

ДА 

 
ДА 
- 

ДА 

 
- 

ДА 
- 

 
ДА - 3 

- 
- 

17 Биш – вплеј: 
- Екипнп 

 
ДА 

 
ДА 

 
- 

 
- 



  
 

 

- Мещпвити парпви - - ДА - 

18 Баскет ДА ДА - - 

19 Бпћаое ДА - - ДА - 2 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ СППРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 

1 Пбараое руке (щаке) ДА ДА - - 

Наведена сппртска дисциплина ће експерименталнп бити реализпвана у склппу сппртске 
манифестације „Куп Впјвпдине 2022“ накпн шега ће бити пдлушенп да ли се увпди у 

званишан сппртски прпграм 13. СПРВ 

 
 
 ТУМАЧЕОЕ ТАБЕЛЕ: 
 Кплпна 1 (Редни брпј): Редни брпј заступљене сппртске дисциплине (Гране сппрта) у 
циклусу 13. СПРВ, 
 Кплпна 2 (Сппртска дисциплина): Назив заступљене сппртске дисциплине са 
пблицима (фпрмама) такмишеоа у пквиру сппртске дисциплине, 
 Кплпна 3 (Кпнкуренција – Мушкарци): “ДА” - пптврда такмишеоа у пквиру сппртске 
дисциплине намеоенпг за МУШКАРЦЕ, 
 Кплпна 4 (Кпнкуренција – Жене): “ДА” - пптврда такмишеоа у пквиру сппртске 
дисциплине намеоенпг за ЖЕНЕ, 
 Кплпна 5 (Заједнички наступ (м+ж) - Пбавеза): “ДА” - пптврда такмишеоа у пквиру 
сппртске дисциплине намеоенпг за МЕШПВИТЕ ПАРПВЕ укпликп се у сппртскп такмишеое 
улази, 
 Кплпна 6 (Заједнички наступ (м+ж) - Мпгућнпст): “ДА” - пптврда мпгућнпсти да се у 
пквиру сппртскпг такмишеоа намеоенпг за МУШКАРЦЕ у саставу екипа нађу и ЖЕНЕ у 
максималнпм брпју кпји је наведен. 
 Пснпв за пдређиваое максималнпг брпја ЖЕНА у мущким екипама је правилп да 
такву екипу мпже шинити дп 50% пд брпја такмишара у такмишарскпј ппстави псим у 
Сппртским дисциплинама: Шах и Сппртски рибплпв у пквиру кпјих у такмишеоу мпгу 
ушествпвати кпмплетне Женске екипе. 

 
 3.2. Сппртска такмичеоа у циклусу 13.СПРВ кпја имају завничан карактер 
 

Члан 11 
 За перипд трајаоа циклуса 13. СПРВ (2020-2023. гпдина), утврђује се календар, 
прганизација и реализација следећих званишних сппртских такмишеоа (табела 3): 
 
 
 



  
 

 

 
 Табела: 3 
 

РБ Сппртскп такмичеое Гпдина 
пдрж. 

Нивп 
пдржаваоа 

Прганизатпр Прпхпднпст 
у такмич. 

1 2 3 4 5 6 

1 

ППШТИНСКА 
ТАКМИЧЕОА 

Прплеће 
2020 

Ппщтински 

Ппщтинска 
удружеоа „Сппрт 
за све“ или други 
званишан прган на 

нивпу ппщтине 

На Регипнална 
такмишеоа у 

зависнпсти пд 
пстварених 
резултата 

2 
Сппртскп такмичеое: 

“КУП ВПЈВПДИНЕ 2020“ - 
у изабраним сппртским 

дисциплинама 

Летп/ 
Јесен 

 
2020 

АП 
Впјвпдина 

Савез Сппрт за 
све Впјвпдине - 
ПК 13. СПРВ са 

свпјим прганима 
и телима 

Ппбедници Купа 
стишу правп 

ушествпваоа на 
„Првенству 

Впјвпдине 2021“ 

3 

РЕГИПНАЛНА 
ТАКМИЧЕОА 

Јесен 
2020 

Регипн 

Управни пдбпр и 
Кпмесар за 
такмишеое 

Регипна 

На “Првенствп 
Впјвпдине 2021“ 
у зависнпсти пд 

пстварених 
резултата 

4 

Сппртскп такмичеое: 
„ПРВЕНСТВП ВПЈВПДИНЕ 

2021“ 

Летп/ 
Јесен 

 
2021 

АП 
Впјвпдина 

Савез Сппрт за 
све Впјвпдине - 
ПК 13. СПРВ са 

свпјим прганима 
и телима 

Прваци 
Впјвпдине стишу 

правп 
ушествпваоа на 

13.СПРВ 

5 

ППШТИНСКА 
ТАКМИЧЕОА 

Прплеће 
2022 

Ппщтински 

Ппщтинска 
удружеоа „Сппрт 
за све“ или други 
званишан прган на 

нивпу ппщтине 

На Регипнална 
такмишеоа у 

зависнпсти пд 
пстварених 
резултата 

6 
Сппртскп такмичеое: 

“КУП ВПЈВПДИНЕ 2022“ - 
у изабраним сппртским 

дисциплинама 

Летп/ 
Јесен 

 
2022 

АП 
Впјвпдина 

Савез Сппрт за 
све Впјвпдине – 
ПК 13. СПРВ са 

свпјим прганима 
и телима 

Ппбедници Купа 
стишу правп 

ушествпваоа на 
13. СПРВ 



  
 

 

7 
РЕГИПНАЛНА 
ТАКМИЧЕОА 

Јесен 
2022 

Регипн 

Управни пдбпр и 
Кпмесар за 
такмишеое 

Регипна 

На 13. СПРВ 
узависнпсти пд 

пстварених 
резултата 

8 
13. СППРТСКА 

ПЛИМПИЈАДА РАДНИКА 
ВПЈВПДИНЕ 

Јул 
2023 

АП 
Впјвпдина 

Савез Сппрт за 
све Впјвпдине - 
ПК 13. СПРВ са 

свпјим прганима 
и телима 

Нема 
прпхпднпсти 

 
 

Члан 12 
 Сппртскa такмишеоа наведен у шлану 11 Правилника дужни су да реализују сви 
субјекти система 13. СПРВ, у дпмену свпјих пвлащћеоа и мпгућнпсти.  
 Наведена сппртска такмишеоа имају званишан карактер јер представљају пснпвни 
пблик и нашин стицаоа права на вищим нивпима такмишеоа. 
 Ппщтинске прганизације и Регипнална удружеоа / друщтва имају мпгућнпст и правп 
да щире спектар свпјих сппртских активнпсти у пднпсу на активнпсти предвиђене шланпм 11 
Правилника.  
 

Члан 13 
 Сва сппртска такмишеоа кпја имају КВАЛИФИКАЦИПНИ КАРАКТЕР пдржавају се, 
најмаое, за нивп Регипна а п пптреби пдржаваоа тих такмишеоа и оихпвпм пбиму пдлуку 
дпнпси Управни пдбпр Регипна, старајући се при тпме да Регипн буде максималнп заступљен 
на такмишеоу кпје се пдржава на ппкрајинскпм нивпу (Првенствп Впјвпдине и Плимпијада).  
 
 3.3. Специфичнпсти Сппртских такмичеоа у циклусу 13.СПРВ 
 

Члан 14 
 Свакп сппртскп такмишеое из шлана 11. Правилника има свпје специфишнпсти пп 
кпјима је карактеристишнп у систему СПРВ. 
 У сврху регуларнпсти сппртских такмишеоа утврђују се специфишнпсти и правила 
оихпве прганизације и реализације кпја представљају пбавезу какп за прганизатпра и 
дпмаћина сппртскпг такмишеоа такп и за неппсредне ушеснике у сппртскпм такмишеоу. 
 

 
Члан 15 

 Заједнишка правила и специфишнпсти сппртских такмишеоа су: 
 
  
 



  
 

 

Табела: 4 

РБ Правилп пднпснп 
специфичнпст 

Пбавеза, нпсилац пбавезе и начин  
ппступаоа 

1 

Нивп сппртскпг 
такмичеоа 

Утврђују се три пснпвна нивпа сппртскпг такмишеоа: 

 Ппщтински нивп – кап најнижи нивп такмишеоа 

 Регипнални нивп – кап средои нивп такмишеоа 

 Нивп Впјвпдине – кап највищи нивп такмишеоа 

2 Теритприја кпју сппртскп 
такмичеое пбухвата 

У складу са нивппм сппртскпг такмишеоа. 

3 

Прганизатпр 
сппртскпг такмичеоа 

Сппртска такмишеоа ппщтинскпг нивпа – надлежна 
ппщтинска сппртска прганизација 
Сппртска такмишеоа Регипналнпг нивпа – Регипнална 
друщтва путем свпјим пргана и тела 
Нивп Впјвпдине – Савез Сппрт за све Впјвпдине - ПК 13. 
СПРВ путем свпјих пргана и тела 

4 
Местп пдржаваоа 

сппртскпг такмичеоа 

Ппщтина/град/насеље са пдгпварајућпм 
сппртскпм инфраструктурпм примеренпј пбиму и 
садржају сппртскпг такмишеоа 

5 

Термин пдржаваоа 
сппртскпг такмичеоа 

Пријентаципни термини су дефинисани у шлану 11. 
Правилника а ташан термин пдређује прганизатпр 
сппртскпг такмишеоа у сарадои са дпмаћинпм 
сппртскпг такмишеоа – најкасније 90 дана пре 
пдржаваоа сппртскпг такмишеоа  

6 

Жреб за 
сппртскп такмичеое 

Жреб за сва сппртска такмишеоа кпја су заступљена у 
циклусу 13.СПРВ а за кпја је неппхпднп да се жреб 
изврщи, пбавља прганизатпр такмишеоа у присуству 
представника ушесника у сппртскпм такмишеоу и тп 
најкасније 7 дана пре ппшетка сппртскпг такмишеоа. 
Жреб за Првенствп Впјвпдине 2021 мпра се пбавити 
најксније 10 дана пре ппшетка сппртскпг такмишеоа. 
Жреб за сппртска такмишеоа у пквиру 13. СПРВ мпра се 
пбавити најксније 15 дана пре ппшетка сппртскпг 
такмишеоа. 
 Прганизатпр мпже пдлушити да се жреб за ппједине 
сппртске дисциплине пбави на месту пдржаваоа 
сппртскпг такмишеоа, неппсреднп пре ппшетка сппртскпг 
такмишеоа уз мпгућнпст да жребпм рукпвпди Делегат 
сппртскпг такмишеоа.  
 



  
 

 

7 

Учесници 
у сппртскпм такмичеоу 

Сви КПЛЕКТИВНИ ЧЛАНПВИ и ППЈЕДИНЦИ у циклусу 13. 
СПРВ у складу са пдгпварајућим пдредбама из пвпг 
Правилника. 

8 
Услпви за учествпваое у 

сппртскпм такмичеоу 

Услпве за ушествпваое у сппртскпм такмишеоу пдређује 
надлежни прган Прганизатпра сппртскпг такмишеоа – 
свакп за свпј нивп сппртскпг такмишеоа. 

9 

Неппхпдна такмичарска 
дпкументација 

У сврху регуларнпсти сппртскпг такмишеоа и избегаваоа 
кпнфликтних ситуација и несппразума, Прганизатпр 
сппртскпг такмишеоа пдређује пбим такмишарске 
дпкументације за екипе и ппјединце щтп је услпв за 
наступ у сппртскпм такмишеоу. 

10 

Систем 
Сппртскпг такмичеоа 

Систем сппртскпг такмишеоа се утврђује пре ппшетка 
сппртскпг такмишеоа и не мпже се меоати дпк сппртскп 
такмишеое траје. Прганизатпр сппртскпг такмишеоа 
пдређује систем кпји је адекватан брпју ушесника , 
оихпвим психпфизишким сппспбнпстима, 
распплпживим сппртским пбјектима и терминима за 
сппртскп такмишеое, кпји стпје на распплагаоу. 
Изабрани систем мпра пмпгућити реалан и регуларан 
кпнашан пласман ушесника у сппртскпм такмишеоу. На 
бази напред наведених елемената Прганизатпр 
сппртскпг такмишеоа има пуну слпбпду кпд пдређиваоа 
система сппртскпг такмишеоа, у складу са пдредбама 
пвпг Правилника. 
Систем такмишеоа за сппртска такмишеоа кпје се 
прганизују на нивпу Впјвпдине мпра бити утврђен: 
- за ПРВЕНСТВП ВПЈВПДИНЕ 2021 и 13. СПРВ: 
у складу са рпкпвима пдређеним пвим Правилникпм. 

11 

Сппртска 
ппрема 

Прганизатпр сппртскпг такмишеоа пдређује свпјпм 
пдлукпм МИНИМУМ сппртске ппреме кпју такмишари 
мпрају ппседпвати пре уласка у сппртскп такмишеое. Тај 
минимум не мпже бити маои пд ИСТПБПЈНЕ ппреме за 
екипу (Дрес или Сппртска мајица и сппртске гаће или 
щпртс) и сппртска пбућа за кпнкретну сппртску 
дисциплину. Из пве пбавезе се изузимају такмишари у 
Шаху, Сппртскпм рибплпву и Пикаду. 

12 Ппследице 
дисциплинских 

прекршаја 

У зависнпсти пд тежине прекрщаја, ушесник у сппртскпм 
такмишеоу мпже, пд стране надлежнпг пргана кпјег 
именује Прганизатпр такмишеоа, бити санкципнисан 



  
 

 

такп да му се изрешена казна пднпси самп на сппртскп 
такмишеое на нивпу на кпјем је скривип прекрщај или 
тптална забрана ушествпваоа у сппртским такмишеоима 
у циклусу 13. СПРВ, за перипд на кпји се казна пднпси.  
Дисциплинске мере се мпгу изрицати самп на пснпву 
пдредби Дисциплинскпг правилника. Мере изрешене 
ван наведенпг дпкумента – нищтавне су. 

13 

Трпшкпви 
сппртскпг такмичеоа 

Трпщкпве сппртскпг такмишеоа утврђује Прганизатпр 
кпји има правп да у сврху ппкрића истих дпнесе пдлуку п 
уплати КПТИЗАЦИЈЕ за такмишеое кпју плаћају ушесници 
у такмишеоу. Пвакп дпнету Пдлуку Прганизатпр 
такмишеоа је дужан саппщтити најкасније кпд ппзиваоа 
за пријаву за ушествпваое у такмишеоу. 

14 
Сппртска признаоа на 

такмичеоу 

Прганизатпр сппртскпг такмишеоа пдлушује п врсти и 
пбиму признаоа кпја ће се дпделити пп пкпншаоу 
сппртскпг такмишеоа а за пстварене сппртске резултате 
и друге сегменте из сппртскпг такмишеоа. 

15 
Прпхпднпст 

са сппртскпг такмичеоа 

Прпхпднпст са пдређених сппртских такмишеоа, пп 
пснпву пстварених сппртских резултата, пдређена је у 
шлану 11 Правилника. 
 

16 

Извештај п пдржанпм 
сппртскпм такмичеоу 

Прганизатпр је дужан да најкасније 15 дана пп 
заврщенпм сппртскпм такмишеоу, дпстави Извещтај п 
пдржанпм сппртскпм такмишеоу неппсреднп вищем 
нивпу прганизпванпсти у пквиру система. 
Пбавезани елементи Извещтаја су: ппдаци п ушесницима 
(екипнп и ппјединашнп), кпнашни пласмани и прпхпднпст 
на вищи нивп такмишеоа. 
Извещтај са сппртских такмишеоа кпја се прганизују за 
нивп Впјвпдине, у циклусу 13.СПРВ ппднпсе надлежни 
пргани ПК 13.СПРВ, у рпку пд 30 дана пп пкпншаоу 
сппртскпг такмишеоа и пбјављују га на сајту Савеза 
Сппрт за све Впјвпдине 

17 Друга правила и 
специфичнпсти кпје нису 

наведене 

Сва друга правила и специфишнпсти кпје нису наведене у 
пвпј табели, пдређује и уређује Прганизатпр такмишеоа. 

 
Члан 16 

 3.4. Календар сппртских активнпсти 
 Пснпвне карактеристике Календара сппртских активнпсти за циклус 13. СПРВ 



  
 

 

наведене су у пквиру шлана 11 Правилника. 
 Детаљније календаре активнпсти израђују сви ппстпјећи нивпи прганизпванпсти у 
систему: надлежне сппртске прганизације у ппщтинама, Регипнална удружеоа / друщтва за 
раднишки сппрт и Изврщни пдбпр Плимпијскпг кпмитета за прганизацију 13. СПРВ на предлпг 
Сппртскпг пдбпра - и тп за сваку гпдину циклуса 13. СПРВ. 
 Календар сппртских активнпсти кпји се дпнпси за нивп Впјвпдине садржи и 
активнпсти кпје су специфишнпсти Регипна пднпснп Ппщтина укпликп тп затражи неки пд 
ппменутих субјеката и укпликп се пд стране Сппртскпг пдбпра пднпснп Изврщнпг пдбпра 
Плимпијскпг кпмитета за прганизацију 13. СПРВ пцени да је таква манифестација пд знашаја 
за развпј и афирмацију сппрта у фирмама (раднишкпг сппрта). 
 Да би манифестација из претхпднпг става мпгла бити ппдржана пд стране Савеза 
Сппрт за све Впјвпдине - ПК 13. СПРВ, услпв је да се нађе у Гпдищоем календару активнпсти 
Савеза. 
   
 4. ПРАВП НАСТУПА У СППРТСКИМ ТАКМИЧЕОИМА И МПГУЋНПСТ  ПСППРАВАОА 
ПРАВА НАСТУПА ЕКИПА И ППЈЕДИНАЦА 
 

Члан 17 
 Правп наступа у сппртским такмишеоима и пспправаое тпг права уређује се пп 
следећим пснпвама: 

1) Правп наступа кплективних шланпва система СПРВ 
(предузећа/устанпве/прганизације/удружеоа), 

2) Правп наступа такмишара (ппјединаца), 
3) Пблик (фпрма) наступа у екипнпм такмишеоу, 
4) Пспправаое права наступа екипе, 
5) Пспправаое права наступа ппјединца/ке 

 
 Ппд ппјмпм “правп наступа кплективних чланпва система СОРВ 
(предузећа/устанпве/прганизације/удружеоа)”, ппдразумева се мпгућнпст да правни 
субјекат кпји има заппслена лица  и редпвне чланпве свпје прганизације/удружеоа, на нашин 
наведен у пвпм Правилнику, уз испуоеое и других услпва, стекне статус КПЛЕКТИВНПГ 
УЧЕСНИКА у такмишеоу у пквиру циклусу 13. СПРВ. 
 Ппд ппјмпм “правп наступа такмичара (ппјединаца)” ппдразумева се мпгућнпст да 
физишкп лице (ппјединац/ка) наступи у званишним сппртким такмишеоима у циклусу  13. 
СПРВ у пднпсу на статусне нпрме за ппјединце кпје су пвим Правилникпм прпписане. 
 Ппд ппјмпм “пблик (фпма) наступа у екипнпм такмичеоу” ппдразумева се 
мпгућнпст сампсталнпг и заједнишкпг наступа у такмишеоу на свим прганизаципним нивпима 
какп за кплективни такп и за ппјединашни наступ, мпгућнпст ствараоа удружених екипа и 
репрезентација у циљу наступа у сппртскпм такмишеоу, кап и пбавезе и права пп свакпм пд 
мпгућих пблика наступа. 
 Ппд ппјмпм „пспправаое права наступа екипе“ ппдразумева се мпгућнпст да се 



  
 

 

псппри правп наступа екипе у сппртскпм такмишеоу из разлпга щтп екипа није фпрмирана у 
складу са пдредбама из пвпг Правилника. 
 Ппд ппјмпм „пспправаое права наступа ппјединца/ке“ ппдразумева се мпгућнпст да 
се псппри правп наступа ппјединца, какп у екипнпј такп и у ппјединашнпј кпнкуренцији, из 
разлпга щтп оегпв статус није у складу са нпрмама прпписаним пвим Правилникпм. 
 
 
  
4.1 Правп наступа кплективних чланпва система СПРВ  (предузећа/устанпве/ 
прганизације/ удружеоа) 
 

Члан 18 
 Правп да стекну статус кплективнпг шлана а самим тим и да ушествују у сппртским 
такмишеоима у пквиру циклуса 13. СПРВ, имају:  

1) правни субјекти (предузећа/ устанпве/ прганизације/ удружеоа/  
ппљппривредна газдинства/занатске радое/ тргпвинске радое) шије 
седищте се налази на теритприји АП Впјвпдине и кпји, у циљу пбављаоа 
свпје делатнпсти, имају заппслена лица, 

2) делпви правних субјеката (предузећа/ устанпва/ прганизација/ 
удружеоа/ ппљппривредних газдинстава/ занатских радои/ 
тргпвинских радои) кпји свпју делатнпст пбављају на теритприји АП 
Впјвпдине а седищте им се налази ван теритприје АП Впјвпдине и кпји, у 
циљу пбављаоа свпје делатнпсти, имају заппслена лица, 

3) правни субјекти (предузећа/ устанпве/ прганизације/ удружеоа/  
ппљппривредна газдинства/ занатске радое/ тргпвинске радое) шије 
седищте се налази ВАН теритприје АП Впјвпдине – акп дпбију ппзив 
прганизатпра, 

4) прганизаципне јединице Наципналне службе за заппщљаваое 
пснпване за теритприју ппщтине, пп пснпву лица кпја путем истих траже 
заппслеое, кап и лица кпја траже заппслеое мимп наведене службе, 

5) пензипнери путем свпјих удружеоа, 

6) инвалиди рада путем свпјих удружеоа, 

7) прганизпване и уређене групе заппслених лица дп нивпа ппщтине, ппд 
именпм кпје сами изаберу и ппд патрпнатпм сппртске прганизације у 
ппщтини кпја реализује прпграм 13. СПРВ,  

8) заинтереспвани ппјединци/ке, са статуспм заппсленпг лица ппд 
патрпнатпм сппртске прганизације у ппщтини кпја реализује прпграм 
13. СПРВ. 

9) Заинтереспвани ппјединци/ке прганизпвани пд стране Предузетника у 
сврху наступа у такмишеоу ппд називпм оихпве фирме. 



  
 

 

 
Члан 19 

 Ппред статусних услпва из претхпднпг шлана пптребнп је, у сврху стицаоа права 
наступа, бити шлан пснпвнпг пблика прганизпванпсти – Сппртске прганизације у припадајућпј 
ппщтини кпја реализује прпграм сппрта у фирмама - раднишкпг сппрта. Чланствп се стише на 
нашин и ппд услпвима кпје пдређује Сппртска прганизација припадајуће ппщтине. 
 Пп пријему у шланствп правни субјекат се уписује у Коигу шланпва кпја се впди на 
нивпу ппщтине. 
 Са садржинпм Коиге шланпва ппщтинска Сппртска прганизација је у пбавези да 
уппзна Регипн кпјем припада, два пута у тпку календарске гпдине: 30. јуна и 31. децембра. 
 За нивп Регипна Базу ппдатака (Коигу шланпва)  впди Регипналнп удружеое / 
друщтвп кпје има пбавезу да са садржајем исте перманентанп уппзнаје Савез Сппрт за све 
Впјвпдине, а најмаое пп динамици и у рпкпвима кпји важе за релацију: ппщтина – Регипн.   
 Савез Сппрт за све Впјвпдине впди Централну базу ппдатака за теритприју АП 
Впјвпдине, кпју се ажурира у щтп краћим временским интервалима и кпја је дпступна на 
сајту Савеза Сппрт за све Впјвпдине. 
 
 4.2 Правп наступа такмичара (ппјединаца/ки) 
 

Члан 20 
 Правп наступа у сппртскпм такмишеоу у пквиру званишнпг прпграма 13.СПРВ 
дефинище се пп свакпм пд реалнп присутних пснпва у пракси, кап щтп су: 
  а) правп наступа пп пснпву старпсне дпби лица, 
  б) правп наступа пп пснпву раднп-правнпг статуса лица, 
  в) правп наступа пп пснпву места рада лица, 
  г) правп наступа пп пснпву места станпваоа лица, 
  д) правп наступа пп пснпву здравственпг стаоа лица, 
  ђ) правп наступа пп пснпву живптне дпби 
  е) правп наступа пп пснпву припаднпсти старпснпј категприји, 
  ж) правп наступа пп пснпву припаднпсти пплнпј структури, 
  з) правп наступа пп пснпву активнпг бављеоа сппртпм. 
 

Члан 21 
 Пп пснпву СТАРПСНЕ ДПБИ, лице мпже ушествпвати у сппртскпм такмишеоу акп је 
напунилп 18 гпдина живпта. Пп питаоу гпрое границе живпта – нема пгранишеоа ппд 
услпвпм да је лице свпјпм впљпм ступилп у сппртскп такмишеое и да је за наступ дпбилп 
сагласнпст надлежне медицинске службе (ппседпваое исправнпг и важећег лекарскпг 
прегледа). 
 

Члан 22 
 Пп пснпву РАДНП-ПРАВНПГ СТАТУСА, лице мпже ушествпвати у сппртскпм такмишеоу 



  
 

 

акп у време пдржаваоа сппртскпг такмишеоа има Угпвпр п раду са правним субјектпм за 
кпји у сппртскпм такмишеоу наступа - 
(предузеће/устанпва/прганизација/удружеое/ппљппривредна газдинства/ занатске 
радое/тргпвинске радое). 
 У сппртскпм такмишеоу мпгу ушествпвати лица кпја се налазе на евиденцији 
незаппслених кпд Наципналне службе за заппщљаваое.  
 Пензипнери, инвалиди рада и шланпви других удружеоа, свпј статус пп пвпм пснпву 
дпказују ЧЛАНСКПМ КАРТПМ припадајућег удружеоа са јасним ппдаткпм п плаћенпј 
шланарини за гпдину у кпјпј се сппртскп такмишеое пдржава а на кпјем желе да наступе.  
 

Члан 23 
 Пп пснпву МЕСТА РАДА, лице кпје у такмишеоу жели ушествпвати, дужнп је да се 
придржава следећег редпследа мпгућнпсти наступа: 

1)  Без пбзира на местп/лпкацију рада/заппслеоа, у гепграфскпм смислу, наступа у саставу 
екипа Фирме у кпјпј је заппслен – укпликп Фирма сампсталнп ушествује у такмишеоу. 
2)  Укпликп Фирма у кпјпј је лице заппсленп не наступа сампсталнп у такмишеоу тп лице је 

дужнп наступити у саставу Удружене екипе шији је оегпва Фирма један пд удружилаца. 
3)  Укпликп заппсленп лице нема ни једну пд две напред наведене пбавезе, слпбпднп је у 

избпру фпрме и пблика наступа у такмишеоу, па мпже наступити: 
      - у саставу Репрезентације ппщтине/града на шијпј теритприји пбавља свпје радне 

задатке, 
- у саставу Репрезентације ппщтине/града на шијпј теритприји му је сталнп местп 

бправка, 
  - у саставу екипе фпрмиране пд стране Предузетника шија фирма има седнищте у 

месту оегпвпг рада пднпснп сталнпг бправка, 
 Акп заппсленп лице и ппред ушествпваоа оегпве Фирме у такмишеоу у билп кпм 
пблику наведенпм ппд ташкама 1 и 2 није ангажпванп у екипама фирме, има правп да у 
такмишеоу наступи крпз билп кпју фпрму наведену у ташки 3. 
 Наступ у такмишеоу ван напред наведенпг редпследа и ппступка, сматраће се 
НЕПРАВИЛНИМ НАСТУППМ и прпизвещће ппследице  за екипу и ппјединца предвиђене за 
неправилан наступ. 
 

Члан 24 
 Пп пснпву МЕСТА СТАНПВАОА, лице мпже ушествпвати у сппртскпм такмишеоу акп 
има сталнп пребивалищте на теритприји Републике Србије уз услпв да је радни пднпс 
заснпвалп у  предузећу/ устанпви/ прганизацији/ удружеоу/ппљппривреднпм газдинству/ 
занатскпј радои/ тргпвинскпј радои кпје има седищте на теритприји АП Впјвпдине пднпснп у 
делу/делпвима наведених субјеката кпји делатнпст пбављају на теритприји АП Впјвпдине. 
 

Члан 25 
 Пп пснпву ЗДРАВСТВЕНПГ СТАОА, лице мпже ушествпвати у сппртскпм такмишеоу акп 



  
 

 

за пптребе евиденције лекарских прегледа, у за тп ппсебнп припремљенпм пбрасцу, ппред 
свпга имена има уреднп унет важећи и исправан лекарски преглед из кпјег је евидентнп да 
је лице СППСПБНП за наступ у сппртскпм такмишеоу. Ппд ппјмпм “важећи” ппдразумева се 
да преглед није старији пд 6 (щест) месеци пд дана наступа у такмишеоу. Ппд ппјмпм 
“исправан” ппдразумева се да је преглед унет у пдгпварајућу рубрику у Пбрасцу, да је јаснп 
назнашен датум прегледа, да је утиснут пешат медицинске устанпве у кпјпј је преглед 
изврщен, да је утиснут факсимил лекара кпји је преглед пверип и да ппстпји пптпис (параф) 
лекара. Ппстпјаое пвере лекарскпг прегледа у прпписанпм пбрасцу са свим наведеним 
елементима, ппдразумева да је лице шије име је унетп у Пбразац, СППСПБНП за наступ у 
сппртскпм такмишеоу и да пп тпм пснпву има правп наступа. Недпстатак билп кпјег пд 
наведених елемената лекарскпг прегледа, ппдразумева да је лекарски преглед неисправан и 
лице на кпје се тај преглед пднпси нема правп наступа у сппртскпм такмишеоу пп пвпм 
пснпву. 
 Пдгпвпрнпст за исправнпст наведенпг ппступка и дпзвплу права наступа пп пснпву 
здравственпг стаоа ппјединца/ке је на Регипну из кпјег тп лице дплази. 
 

Члан 26 
 Пп пснпву ЖИВПТНЕ ДПБИ ппјединац/ка мпже ушествпвати у сппртскпм такмишеоу у 
пквиру ДВЕ СТАРПСНЕ КАТЕГПРИЈЕ: 
 За сппртске дисциплине: 

1) МЛАЂА КАТЕГПРИЈА – дп 40 гпдина  
2) СТАРИЈА КАТЕГПРИЈА – прекп 40 гпдина  

 Наведенп правилп се пднпси на сппртске дисциплине кпје су за тп псређене 
Прпппзицијама такмишеоа 13.СПРВ. 

Члан 27 
 Пп пснпву ПРИПАДНПСТИ СТАРПСНПЈ КАТЕГПРИЈИ, лице мпже ушествпвати у 
сппртскпм такмишеоу у старпснпј категприји кпјпј, пп живптнпј дпби (гпдинама живпта), 
припада у мпменту пдржаваоа сппртскпг такмишеоа. Лице из старије категприје мпже 
ушествпвати у сппртскпм такмишеоу у пквиру млађе категприје дпк пбрнута кпмбинација није 
дпзвпљена. Припаднпст старпснпј категприји пдређује се на пснпву гпдине рпђеоа. Лице 
заврщава сппртскп такмишеое у старпснпј категприји у кпјпј је сппртскп такмишеое и 
заппшелп. 
  Прганизатпр такмишеоа у Пдлуци п сппртскпј манифестацији саппщтава кпнкретан 
датум кпји шини границу између старпсних категприја а щтп шини пснпву за рещаваое 
евентуалних сппрних ситуација пп пснпву пвпг права такмишара. 
 Није дпзвпљен наступ у пбе старпсне категприје. 
  

Члан 28 
 Пп пснпву ПРИПАДНПСТИ ППЛНПЈ СТРУКТУРИ, лице мпже ушествпвати у сппртскпм 
такмишеоу у пквиру пплне структуре кпјпј припада. Мущкарци НЕ МПГУ ушествпвати у 
такмишеоима кпја су прганизпвана за категприју жена! Жене МПГУ ушествпвати у 



  
 

 

такмишеоима кпја су прганизпвана за категприју мущкараца у слушајевима и у пбиму (брпју) 
кпји су пдређени шланпм 10 Правилника.  
 У слушајевима када жене наступају у категприји мущкараца, за оих нема пгранишеоа 
пп питаоу живптне дпби. 
 Жена кпја наступа у кпнкуренцији мущкараца, нема правп да у тпј сппртскпј 
дисциплини наступи и у кпнкуренцији жена. 
 

Члан 29 
 Пп пснпву АКТИВНПГ БАВЉЕОА СППРТПМ, лице мпже ушествпвати у сппртскпм 
такмишеоу ппд следећим услпвима:  

1) У сппртскпм такмишеоу, у пквиру сппртских дисциплина наведених у шлану 12 
Правилника, ни на једнпм пд ппстпјећих нивпа такмишеоа, НЕ МПГУ наступати 
лица живптне дпби дп 40 гпдина старпсти  кпја се активнп баве кпнкретним 
сппртпм и оему српднпм или су се оиме активнп бавила у перипду: 
такмишарска сезпна кпја је претхпдила сппртскпм такмишеоу, на кпјем таквп 
лице жели да наступи - па све дп заврщетка тпг сппртскпг такмишеоа. 
Ппд активним бављеоем сппртпм ппдразумева се наступ у званишним 
сппртским такмишеоима у кпнкретнпј сппртскпј или опј српднпј дисциплини 
из шлана 12  Правилника, у прганизацији Гранских сппртских савеза Србије и 
АП Впјвпдине кап и наципналних гранских савеза других земаља. Наступпм у 
сппртскпм такмишеоу ппдразумева се ППСЕДПВАОЕ ЛИЦЕНЦЕ У КПНКРЕТНПМ 
СППРТУ пднпснп УВПЂЕОЕ ИМЕНА ЛИЦА У ЗАПИСНИК СА УТАКМИЦЕ У 
ПКВИРУ КПНКРЕТНПГ СППРТА. 
Ппд српднпм сппртскпм дисциплинпм ппдразумевају се све сппртске 
дисциплине кпје припадају истпм Гранскпм сппртскпм савезу.  
Пдређене специфишнпсти пп пвпм пснпву кпје се пднпсе на ппједине сппртске 
дисциплине из званишнпг прпграма, уредиће се Прпппзицијама такмишеоа 
13.СПРВ. 
Наступ активних сппртиста у сппртским дисциплинама кпје се пднпсе на сппрт 
у кпјем нису активни пднпснп били активни у перипду из става 1 – ДПЗВПЉЕН 
ЈЕ. 

2) Старпсна граница пп питаоу активнпг бављеоа сппртпм не пднпси се на 
сппртске дисциплине: Куглаое, Стрељащтвп, Сппртски рибплпв и Шах, щтп 
ппдразумева да правп наступа у наведеним дисциплинама немају лица кпја су 
актвини сппртисти у смислу претхпдне ташке, без пбзира на гпдине старпсти. 

 
 4.3. Пспправаое права наступа кплектива (Екипа) 
 

Члан 30 
 Да би кплектив (екипа) стекла правп наступа у сппртским такмишеоима мпра 
претхпднп испунити услпве из пвпг Правилника кпји су предвиђени за кплективе (екипе). 



  
 

 

 Укпликп кплектив (екипа) није испунип у целпсти прпписане услпве а у сппртскпм 
такмишеоу наступи, такав наступ се сматра неправилним и надлежни прган кпји рукпвпди 
сппртским такмишеоем предузима мере кпје су за такве слушајеве предвиђене 
Дисциплинским правилникпм. 
 Сваки ушесник у сппртскпм такмишеоу, путем свпг званишнпг представника, мпже кпд 
пргана кпји рукпвпди сппртским такмишеоем ПСППРИТИ ПРАВП НАСТУПА кплективу (екипи) 
са кпјпм заједнп ушествује у сппртскпм такмишеоу, крпз фпрму писанпг акта у кпјем се 
таксативнп навпде разлпзи пспправаоа права наступа кплектива (екипе). 
 Пспправаое права наступа кплектива (екипе) мпже се врщити пд мпмента 
ппстављаоа имена и састава екипе на сајт Савеза Сппрт за све Впјвпдине па све  дп ппшетка 
сппртскпг такмишеоа. 
 Прган кпји сппртским такмишеоем рукпвпди је у пбавези да узме у разматраое 
пригпвпр кпји се пднпси на пспправаое права наступа и да га рещи у щтп је мпгуће краћем 
рпку. 
 П улпженпм пригпвпру пдлуку у првпм степену дпнпси прган кпји рукпвпди сппртским 
такмишеоем а кпнашну пдлуку Кпмисија за жалбе именпвана за тп сппртскп такмишеое. 
 

Члан 31 
 Пдгпвпрнпст за неправилан наступ екипе снпси кплективни шлан кпјег екипа 
представља у сппртскпм такмишеоу и лице пвлащћенп за заступаое/представљаое 
кплектива пднпснп екипе. 
 
 4.4. Пспправаое права наступа ппјединаца 
 

Члан 32 
 Да би ппјединац (билп кап шлан екипе билп кап такмишар у ппјединашнпј 
кпнкуренцији) стекап правп наступа у сппртским такмишеоима мпра претхпднп испунити 
услпве из пвпг Правилника кпји су предвиђени за ппјединце. 
 Укпликп ппјединац није у целпсти испунип прпписане услпве а наступи у сппртскпм 
такмишеоу, такав наступ се сматра неправилним и надлежни прган кпји рукпвпди сппртским 
такмишеоем предузима мере кпје су за такве слушајеве предвиђене Дисциплинским 
правилникпм. 
 Сваки ушесник у сппртскпм такмишеоу, путем свпг званишнпг представника, мпже кпд 
пргана кпји рукпвпди сппртским такмишеоем ПСППРИТИ ПРАВП НАСТУПА ппјединцу са 
кпјим заједнп ушествује у сппртскпм такмишеоу, крпз фпрму писанпг акта у кпјем се 
таксативнп навпде разлпзи пспправаоа права наступа ппјединца. 
 Пспправаое права наступа мпже се врщити пд мпмента ппстављаоа оегпвпг имена 
(билп кап шлан екипе и билп кап такмишара у ппјединашнпј кпнкуренцији) на сајт Савеза 
Сппрт за све Впјвпдине па све  дп истека перипда пд 30 (тридесет) дана пд заврщетка 
сппртскпг такмишеоа. 
 Мпгућнпст пспправаоа права наступа у рпку наведенпм у претхпднпм сатаву не 



  
 

 

пднпси се на пригпвпр пп пснпву „идентитета лишнпсти“. Пригпвпр пп наведенпм пснпву 
мпже се улпжити самп дпк сппртскп такмишеое (утакмица) не ппшне. 
 Прган кпји рукпвпди сппртским такмишеоем је у пбавези да узме у разматраое 
пригпвпр кпји се пднпси на пспправаое права наступа и рещи га у щтп је мпгуће краћем 
рпку. 
 П улпженпм пригпвпру пдлуку у првпм степену дпнпси прган кпји рукпвпди сппртским 
такмишеоем а кпнашну пдлуку Кпмисија за жалбе именпвана за тп сппртскп такмишеое. 
 

Члан 33 
 Ппступак за утврђиваое права наступа у сппртскпм такмишеоу ппкреће се пп 
ппднетпм захтеву пд стране другпг ушесника у сппртскпм такмишеоу или пп иницијативи 
пргана кпји рукпвпди сппртским такмишеоем. 
 

Члан 34 
 Екипе и ппјединци кпјима је правп наступа псппренп дужни су, на захтев пргана кпји 
впди ппступак, да дпставе  дпказе кпји се захтевају у смислу утврђиваоа шиоенишнпг стаоа, 
у рпку кпји се таквим захтевпм пдреди. 
 Укпликп екипа пднпснп ппјединац не дпставе захтеване дпказе у пстављенпм рпку, 
сматраће се да је пспправаое права оихпвпг наступа у сппртскпм такмишеоу пправданп. 
 

Члан 35 
 Прганизатпр је дужан да, најкасније 30 дана пре ппшетка сппртскпг такмишеоа, изради 
Упутствп п ппступку пспправаоа права наступа ушесника у сппртскпм такмишеоу пп пснпву 
пдредби из шлана 30 и шлана 32 Правилника и са истим, на пдгпварајући нашин, уппзна све 
ушеснике у сппртскпм такмишеоу.  
 
 
 
 5. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЕКИПА И ППЈЕДИНАЦА – УЧЕСНИКА У ТАКМИЧЕОУ 
 

Члан 36 
 Прганизатпр сппртскпг такмишеоа у пбавези је да усппстави адекватан систем кпји ће 
пмпгућити да ушесници у сппртскпм такмишеоу – екипе и ппјединци буду брзп и ташнп 
идентификавани.  
 Да би се за тп ствприли услпви неппхпднп је да се ппстпјећа база кплективних и 
ппјединашних шланпва на нивпу АП Впјвпдине у кпнтинуитету ажурира пд стране Савеза 
Сппрт за све Впјвпдине а уз сарадоу и унпс пдгпварајућих ппдатака пд стране свих Регипна. 
   

Члан 37 
  Нашин и ппступак устрпјаваоа и впђеоа евиденције шланства је следећи: 
 



  
 

 

 Евиденција на нивпу Регипна 
 
 1) Сваки Регипн впди сппствену евиденцију шланства. Евиденцију шине ппдаци п 
кплективним шланпвима и ппдаци п ппјединашним шланпвима – физишким лицима. 
 Евиденција се впди у фпрми пднпснп на пбрасцу кпји пмпгућује упис следећих 
ппдатака:  
 - за Кплективнпг шлана -  пун назив правнпг субјекта, адресу, седиште и име и 
презиме лица за кпнтакте са брпјем телефпна и мејл адреспм 
 - за Ппјединце (Физишка лица) -презиме и име, местп станпваоа, идентификаципни 
ппдатак и припаднпст кплективу. 
Ппдатке кпје прикупи Регипн унпси у “Базу ппдатака” (Централни регистар) кпји је 
усппстављен на нивпу Савеза Сппрт за све Впјвпдине. У интересу Регипна је да се ппдаци 
редпвнп унпсе у Базу ппдатака ппщтп у активнпстима/такмишеоима Савеза Сппрт за све 
Впјвпдине/Плимпијскпг кпмитета 13. СПРВ мпгу ушествпвати самп кплективи/лица шији 
ппдаци су садржани у Централнпм регистру. 
 
 Евиденција на нивпу АП Впјвпдине – Савеза/ОК 
 Канцеларија Савеза/ПК 13. СПРВ устрпјава евиденцију у фпрми ЦЕНТРАЛНПГ 
РЕГИСТРА кпји садржи следеће ппдатке: редни брпј, регистраципни брпј, презиме, име, 
ппл, местп станпваоа, идентификаципни ппдатак и припаднпст кплективу. 
 Централни регистар се впди кап јединствен дпкумент у пквиру кпјег су ппдаци 
Регипна међуспбнп раздвпјени.  
   Канцеларија Савеза/ПК 13.СПРВ управља Централним регистрпм, врщи увид у стаое 
дела Централнпг регистра кпји се пднпси на сваки Регипн и на пснпву увида у стаое 
уппзправа Регипне на пптребу пбављаоа кпнкретних радои у смислу ствараоа услпва за 
наступ оихпвих шланпва у кпнкретнпм такмишеоу.   
 Регистраципни брпј шине два скупа брпјева: брпјшана пзнака Регипна и брпј кпји у 
Регистру припада тпм лицу (Пример: Регипн “Јужна Башка” - 03-01, 03-02...... 03-125, итд.). 
 Кап идентификаципни ппдатак мпгу ппслужити два елемента: ЈМБГ или Брпј ЛК. Кпји 
ће пд два наведена елемента бити унет у Регистар – ствар је ппределеоа свакпг ппјединца, 
уз наппмену да када се даје ЈМБГ – дпвпљан је самп тај ппдатак а када се даје Брпј ЛК тада се 
мпра навести и датум рпђеоа тпг лица. 
 
 

Члан 38 
У сврху припреме за реализацију и саме реализације сппртских манифестација: 

Првенствп Впјвпдине и Сппртска плимпијада радника Впјвпдине, пдређује се пбим и 
садржај такмишарске дпкументације за све субјекте кпји ушествују у припреми и реализацији 
наведених манифестација. 
 Пснпв за израду такмишарске дпкументације шине ппдаци кпји су садржани у Бази 
ппдатака – Централнпм регистру. 



  
 

 

 Регипни имају технишку мпгућнпст да у кпнтинуитету унпсе ппдатке у Централни 
регистар и первенственп је у оихпвпм интересу да пп тпм пснпву буду ажурни. 
 Регипни имају пбавезу да у периду кпји траје дп 60 дана  пре термина пдређенпг за 
ппшетак предметне манифестације, у Базу ппдатака – Централни регистар унесу ппдатке п 
кплективним и ппјединашним шланпвима кпји ће наступити у такмишеоу у пквиру предметне 
манифестације. Ппред ппдатака кпји се захтевају пдредбпм шлана 37 Правилника пптребнп је 
за свакпг ппјединца пдредити сппртску дисциплину у кпјпј наступа. 
 Пдмах пп истеку напред наведенпг рпка а најксније у рпку пд 5 (пет) дана, надлежни 
прган Прганизатпра манифестације ће на пснпву увида у стаое у Бази ппдатака – 
Централнпм регистру пбавестити сваки Регипн п мпгућнпстима оегпве заступљенпсти на 
предметнпј сппртскпј манифестацији. Такав дпкумент се зпве Иницијална листа 
заступљенпсти. 
 Кпд дпстављаоа Иницијалне листе заступљенпсти сматраће се да је Регипн пбезбедип 
заступљенпст у сппртскпј дисциплини за кпју у Бази ппдатака – Централнпм регистру има са 
свим пптребним ппдацима уписаних такмишара најмаое у брпју кпји шини стартну ппставу за 
кпнкретну сппртску дисциплину или најмаое 1 (једнпг) такмишара за наступ у ппјединашнпј 
кпнкуренцији. 
 На пснпву ппдатака из наведенпг дпкумента сваки пд Регипна ће имати јасну слику п 
већ пстваренпј заступљенпсти и пставиће му се мпгућнпст да у перипду дп 30 дана пре 
термина пдређенпг за ппшетак манифестације свпју Листу заступљенпсти дпведе на нивп 
кпји жели. 
  Пдмах пп истеку напред наведенпг рпка а најксније у рпку пд 5 (пет) дана, надлежни 
прган Прганизатпра манифестације ће на пснпву увида у стаое у Бази ппдатака – 
Централнпм регистру пбјавити предлпг Кпначне листе учесника предметне сппртске 
манифестације. 
 Кпначну листу учесника Прганизатпр ће пбјавити најкасније 20 дана  пре термина 
пдређенпг за ппшетак предметне манифестације, накпн щтп се изврщи пппуна упражоених 
места. 
 Измене у Кпнашнпј листи ушесника су мпгуће у пбиму и на нашин какп је тп пдређенп 
Пдлукпм п предметнпј сппртскпј манифестацији. 
 Пбјавпм Кпнашне листе ушесника истпвременп је утврђен и Списак учесника у 
такмичеоу ппщтп је на пснпву тих спискпва садржаних у Бази ппдатака – Централнпм 
регистру и утврђена Кпнашна листа ушесника.  
 Списак ушесника у такмишеоу се пбјављује на сајту Прганизатпра, у рпку кпји је 
пдређен Пдлукпм п предметнпј сппртскпј манифестацији. 
 Измене и дппуне у Списку ушесника у такмишеоу су мпгуће у пбиму и на нашин какп је 
тп пдређенп Пдлукпм п предметнпј сппртскпј манифестацији. 
 Тпкпм трајаоа такмишеоа једини званишан дпкумент за стицаое права наступа је 
Списак ушесника у такмишеоу и Дпкумент кпји се пднпси на измене и дппуне Списка 
ушесника у такмишеоу, укпликп је такав дпкумент издат. 

 



  
 

 

   
 
 6. ПБЛИК (ФПРМА) НАСТУПА У СППРТСКИМ ТАКМИЧЕОИМА 
 

Члан 39 
 Сппртски прпграм 13. СПРВ састпји се из два дела: Сппртски прпграм намеоен 
МУШКАРЦИМА и Сппртски прпграм намеоен ЖЕНАМА. 
 Пдређене сппртске дисциплине из пба прпграма а щтп је пдређенп пдредбпм шлана 
10 Правилника, су “мещпвите” щтп ппдразумева да у оима истпвременп и пптпунп 
равнпправнп наступају и мущкарци и жене у фпрми “мещпвите екипе”.  
 Пп пснпву заједнишкпг наступа ппстпји и фпрма “мещпвите екипе” када се у сппртскпм 
такмишеоу намеоенпм мущкарцима, у саставу екипе мпже наћи и пдређени брпј жена – у 
брпју и ппд услпвима какп је тп пдређенп шланпм 10 Правилника. 
 

Члан 40 
 Кпмплетан сппртски прпграм је дпступан свакпм шлану циклуса 13. СПРВ и у оему 
мпгу ушествпвати екипе и ппјединци пп следећим правилима и ппд следећим услпвима: 

1) Сппртска такмишеоа из званишнпг сппртскпг прпграма 13.СПРВ 
реализују се крпз две стандардне фпрме: екипна такмишеоа и 
ппјединашна такмишеоа. Екипним такмишеоем се сматра свакп 
такмишеое у кпјем пд стране једнпг ушесника наступа вище пд једнпг 
такмишара. 

2) У званишнпм такмишеоу, у пквиру једне сппртске дисциплине из 
Сппртскпг прпграма манифестације, из једнпг Регипна мпже 
ушествпвати максималнп 2 екипе, стим да једна екипа дплази пп 
редпвнпм “представнишкпм” ппступку а друга екипа пп пснпву стешенпг 
права (Куп Впјвпдине, Првенствп Впјвпдине) или пп ппзиву 
Прганизатпра. 

3) У званишнпм такмишеоу у ппјединашнпј кпнкуренцији, у пквиру једне 
сппртске дисциплине из Сппртскпг прпграма манифестације из једнпг 
Регипна, мпгу ушествпвати максималнп 2 такмишара/ке, пп редпвнпм 
“представнишкпм” ппступку и један такмишар/ка пп пснпву стешенпг 
права (Куп Впјвпдине, Првенствп Впјвпдине) или пп ппзиву 
Прганизатпра.   
Напред наведена пдредба се не пднпси на сппртске дисциплине: 
Пливаое и Атлетика, ппщтп је брпј такмишара у пвим дисциплинама 
непгранишен у целпсти па самим тим и из Регипна. 

4) У сппртским такмишеоима на нивпу ппщтине пднпснп Регипна кпја су 
квалификаципна за Првенствп Впјвпдине 2021 и 13.СПРВ 2023, 
ппјединац мпже наступити у вище сппртских дисциплина али самп дп 
тренутка дпк не стекне правп наступа у сппртскпм такмишеоу на вищем 



  
 

 

нивпу и тада му, практишнп, престаје правп даљег ушествпваоа у 
квалификаципним такмишеоима.  

5) На сппртским такмишеоима впјвпђанскпг нивпа једнп лице у свпјству 
такмишара мпже наступити у највище 2 (две) сппртске дисциплине из 
званишнпг сппртскпг прпграма уз услпв да оегпв наступ не ремети 
редпван тпк (сатницу) сппртскпг такмишеоа. 

6) Услпв да се нешије име нађе на списку ушесника у сппртскпм такмишеоу 
је да се исти налази у Централнпј бази ппдатака са свим предвиђеним 
ппдацима и да испуоава и друге услпве пдређене пвим Правилникпм и 
другим дпкументима 13.СПРВ (Пдлуке, Упутства). 

7) Брпј присутних ушесника у сппртскпм такмишеоу, у пквиру сваке 
сппртске дисциплине из званишнпг сппртскпг прпграма 13.СПРВ је 
пгранишен и тај брпј је пдређен Прпппзицијама такмишеоа 13.СПРВ за 
сваку сппртску дисциплину ппсебнп, 

8) Минималан брпј присутних такмишара, да би екипа мпгла наступити у 
сппртскпм такмишеоу, је брпј такмишара кпји шини такмишарску ппставу 
у кпнкретнпм сппрту, 

9) Тпкпм трајаоа сппртскпг такмишеоа екипа мпже бити дппуоена лицима 
кпја испуоавају услпве из ташке 6 пвпг шлана.  

 
Члан 41 

 Ушесници у сппртским такмишеоима у пквиру циклуса 13. СПРВ (предузећа/ устанпве/ 
прганизације/ удружеоа/ппљппривредна газдинства/ занатске радое/ тргпвинске радое), у 
сппртскпм такмишеоу мпгу наступити на један пд следећих нашина: 

 сампсталнп и ппд сппственим називпм, у сппртским дисциплинама пп 
лишнпм избпру, 

 у свпјству “удружене фирме/екипе”, ппд називпм пп избпру удружилаца 
и у сппртским дисциплинама пп заједнишкпм избпру удружилаца, са 
мпгућнпщћу удруживаоа дп нивпа насеоенпг места, 

 у свпјству “репрезентативнпг удружеоа на нивпу ппштине пднпснп 
града”. 

 у свпјству „екипе фпрмиране пд стране предузетника на начин и ппд 
услпвима из члана 23 Правилника“. 

 Наступ у сппртскпм такмишеоу је дпзвпљен самп на један пд шетири напред наведена 
нашина. 
 

Члан 42 
 Сампстални наступ у сппртскпм такмичеоу ппдразумева наступ ппд именпм 
фирме у кпјпј су такмишари/такмишарке закљушили Угпвпр п раду и пп тпм пснпву стекли 
правп наступа.  
 Захтевана такмишарска дпкументација израђује се у пквиру фирме кпја сампсталнп 



  
 

 

наступа у сппртскпм такмишеоу и за оену исправнпст и верпдпстпјнпст пдгпвпрнпст снпси 
лице кпје је пд стране директпра фирме/председника синдиката пвлащћенп да заступа и 
представља фирму у пднпсу на кпнкретнп сппртскп такмишеое. Сматра се да је лице кпје 
пптписује Пбразац СУТ пвлащћенп лице. 
 

Члан 43 
 Наступ у сппртскпм такмишеоу у свпјству “удружене фирме/екипе” ппдразумева 
наступ у свпјству дела групе ушесника кпји наступају заједнп и ппд једним именпм. 
 У циљу стицаоа статуса удружене фирме/екипе, неппхпднп је да свака фирма кпја се 
удружује закљуши СППРАЗУМ П УДРУЖИВАОУ У СВРХУ ЗАЈЕДНИЧКПГ НАСТУПА У 
ТАКМИЧЕОИМА. Сппразум пптписују и пверавају лица кпја су пвлащћена пп пснпву пдредбе 
из претхпднпг шлана Правилника. Сппразум п удруживаоу мпгуће је закљушити дп нивпа 
насељенпг места.  
 Правп да се удружују пп напред наведенпм пснпву имају фирме (правни субјекти) кпји 
заппщљавају дп 200 (двестптине) заппслених. 
 Брпј удружилаца није пгранишен. 
 Једна фирма (правни субјекат) мпже закљушити самп један Сппразум п удруживаоу. 
 У тпку трајаоа циклуса 13.СПРВ, удруживаое се мпже врщити за читав тпк циклуса 
(све шетири гпдине) или за перипд пд две гпдине (прве две гпдине циклуса 13.СПРВ  и 3. и 4. 
гпдина циклуса 13.СПРВ). 
 Сппразумпм п удруживаоу уређују се сва питаоа кпја су пд заједнишкпг интереса кап 
щтп су: назив ппд кпјим ће екипа/ппјединац наступати у сппртскпм такмишеоу, пбавезе 
удружилаца пп питаоу припреме дпкументације и др. 
 Пдгпвпрнпст за  исправнпст и верпдпстпјнпст такмишарске дпкументације удружене 
фирме/екипе, пред такмишарским прганима, снпси лице кпје је пд стране удружилаца 
пдређенп да представља и заступа удружену фирму/екипу. 
 

Члан 44 
 Наступ у сппртскпм такмишеоу у свпјству “репрезентативнпг удружеоа” из шлана 41 
пвпг Правилника ппдразумева наступ у свпјству дела групе ушесника кпји наступају заједнп и 
ппд именпм субјекта (средине) кпју такп сашиоена репрезентација представља у сппртскпм 
такмишеоу. 
 Иницијативу за ствараое РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ мпгу ппкренути: 
  - Сппртска прганизацији на нивпу ппщтине/града кпја реализује прпграм 13.  
    СПРВ, 
  - Регипналнп удружеое / друщтвп за раднишки сппрт у пквиру кпјег се налази  
                          предметна ппщтина/град, 
  - заитереспвана лица (лице) у пквиру ппщтине/града пднпснп Регипна. 
 Репрезентација наступа ппд именпм Ппщтине/града за кпју је фпрмирана.  
 За репрезентацију мпгу наступити лица кпја испуоавају све друге услпве за 
ушествпваое у сппртским такмишеоима у пквиру циклуса 13.СПРВ  и раднп су ангажпвана 



  
 

 

или се налазе на евиденцији незаппслених кпд Наципналне службе за заппщљаваое на 
теритприји за кпју се Репрезентација пснива. 
 Административнп-технишке ппслпве кпји се пднпсе на наступ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ у 
сппртскпм такмишеоу преузима Сппртска прганизацији на нивпу ппщтине кпја реализује 
прпграм 13.СПРВ за шију теритприју је репрезентација пснпвана. 
 Да би екипни ушесник у сппртскпм такмишеоу дпбип фпрму “репрезентативнпг 
удружеоа” неппхпднп је да се у саставу такп фпрмиране екипе налазе шланпви најмаое два 
правна субјекта из два насељена места у пквиру ппщтине. 
 

Члан 45 
 

Наступ у такмишеоу у свпјству “екипе фпрмиране пд стране приватнпг 
Предузетника” из шлана 41 пвпг Правилника ппдразумева наступ у свпјству дела групе 
ушесника кпји наступају заједнп и ппд именпм субјекта (Фирме Предузетника) кпју такп 
сашиоена екипа представља у такмишеоу. 
 Иницијативу за ствараое ЕКИПЕ ПРЕДУЗЕТНИКА мпгу ппкренути: 
  - Предузетник – власник Фирме,   
  - заитереспвана лица (лице) са теритприје ппщтине/града у кпјпј се налази 
седищте Фирме. 
 Екипа наступа ппд именпм Фирме шији власник је екипу фпрмирап..  
 За репрезентацију мпгу наступити лица кпја испуоавају све друге услпве за 
ушествпваое у такмишеоима у пквиру система СПРВ и раднп су ангажпвана или са сталним 
местпм бправка на теритприји ппщтине у кпјпј се налази седищте Фирме за кпју наступају. 
  
 
7. ПРГАНИЗАТПРИ  СППРТСКИХ ТАКМИЧЕОА 
 

Члан 46 
 Сва сппртска такмишеоа из званишнпг сппртскпг прпграма и календара активнпсти у 
пбласти сппрта у фирмама ( раднишкпг сппрта) и циклуса 13.СПРВ, прганизују се у складу са 
Закпнпм п сппрту и важећим правилима прганизације и реализације сппртских такмишеоа у 
пквиру Гранских сппртских савеза Србије и АП Впјвпдине.  
 Свакп сппртскп такмишеое ппдразумева две фазе (врсте) ппслпва: 
  - ппслпви кпји се пднпсе на припрему за реализацију сппртскпг такмишеоа  
  - ппслпви кпји се пднпсе на реализацију сппртскпг такмишеоа. 
 

Члан 47 
 Ппслпви кпји се пднпсе на припрему за реализацију сппртскпг такмишеоа 
ппдразумевају  све активнпсти кпје се спрпвпде у систему сппрта у фирмама ( раднишкпг 
сппрта) и СПРВ и кпје се реализују на свим нивпима прганизпванпсти.  
 У реализацији пвих ппслпва ушествују: 



  
 

 

  - сппртски струшоаци - у делу кпји се пднпси на струшне ппслпве у сппрту кап 
щтп је припрема такмишара за наступ (физишка и технишка), пдабир састава екипе, впђеое 
екипе у сппртскпм такмишеоу кап и кпд наступа ппјединаца и други струшни ппслпви из 
наведенпг дпмена, 
   - струшоаци у сппрту – у делу кпји се пднпси на физишке, технишке и 
административне ппслпве у сврху ствараоа пптребних услпва за реализацију сппртских 
такмишеоа, 
  - сппртски радници – у делу уређиваоа, прганизације и функципнисаоа 
правних субјеката у пквиру кпјих се реализују прпграми сппрта у фирмама и СПРВ, на 
прпјектпваним нивпима (ппщтина, Регипн, АП Впјвпдина). 
 
 

Члан 48 
 Ппслпви кпји се пднпсе на реализацију сппртских такмишеоа  ппдразумевају све  
пптребне активнпсти кпје се пднпсе на неппсредну реализацију сппртскпг такмишеоа. 
 У реализацији пвих ппслпва ушествују: 
  - сппртски струшоаци - у делу кпји се пднпси на струшне ппслпве у сппрту кап 
щтп је припрема такмишара за наступ (физишка и технишка), пдабир састава екипе, впђеое 
екипе у сппртскпм такмишеоу кап и кпд наступа ппјединаца и други струшни ппслпви из 
наведенпг дпмена, суђеое у сппртскпм такмишеоу и неппсредни надзпр над реализацијпм 
сппртских такмишеоа (судије и делегати), 
   - струшоаци у сппрту – у делу кпји се пднпси на физишке, технишке и 
административне ппслпве у сврху ппсреднпг праћеоа сппртских такмишеоа, 
административнп рукпвпђеое сппртским такмишеоима, пбрада сппртских резултата, 
инфпрмисаое ушесника у сппртскпм такмишеоу и др., 
  - сппртски радници – у делу ствараоа услпва за исхрану, смещтај и превпз 
ушесника у сппртскпм такмишеоу из разлишитих ппдрушја. 
 
 

Члан 49 
 Кплективни прганизатпри сппртских такмишеоа у циклусу 13. СПРВ су Сппртске 
прганизације регистрпване у пбласти сппрта и на тај нашин псппспбљене и пвлащћене да 
прганизују и реализују сппртска такмишеоа из званишнпг сппртскпг прпграма и календара 
такмишеоа 13.СПРВ. 
 На нивпу ппщтина тп су: Удружеоа Сппрт за све или пдређена радна тела фпрмирана 
пд стране Сппртскпг савеза ппщтине или придруженпг шлана. 
 На нивпу Регипна тп су Регипнална удружеоа / друщтва за раднишки сппрт. 
 На нивпу АП Впјвпдине тп је Савез Сппрт за све Впјвпдине путем свпг прганизаципнпг 
дела  - Плимпијскпг кпмитета за прганизацију 13. СПРВ. 
 
  



  
 

 

 
8. УСЛПВИ ЗА ПРГАНИЗАЦИЈУ СППРТСКИХ ТАКМИЧЕОА 
 

Члан 50 
 Сппртска такмишеоа у циклусу 13. СПРВ мпгу се реализпвати самп акп су физишки, 
технишки и кадрпвски услпви испуоени са аспекта пдредби Закпна п сппрту и прпписа и 
правила Гранских сппртских савеза за кпнкретне сппртске дисциплине из званишнпг 
сппртскпг прпграма 13. СПРВ. 
 Ппд ппјмпм“физички услпви“ ппдразумева се ппстпјаое сппртских пбјеката и терена и 
оихпва функципналнпст у смислу безбеднпсти ушесника у сппртскпм такмишеоу и 
мпгућнпсти примене важећих правила игре. 
 Ппд ппјмпм „технички услпви“ ппдразумева се ппстпјаое сппртске ппреме и 
сппртских реквизита неппхпдних за пдвијаое сппртских такмишеоа у регуларним услпвима.  
 Ппд ппјмпм „кадрпвски услпви“ ппдразумева се ангажпваое људскпг пптенцијала у 
пптребнпм брпју, са аспекта маспвнпсти сппртскпг такмишеоа и оегпве прпстпрне 
кпнцентрације.  Пвде је реш п ствараоу услпва за здравствену защтиту ушесника у сппртскпм 
такмишеоу,  пдржаваоу јавнпг реда и мира на сппртским бприлищтима и пкп оих, пратећим 
службама пп питаоу исхране и смещтаја ушесника у сппртскпм такмишеоу и ппмпћнпм 
пспбљу за неппсредну реализацију сппртскпг такмишеоа. 
 
 8.1. Физички услпви 

Члан 51 
 Прганизатпр сппртскпг такмишеоа дпнпси Пдлуку п неппхпднпм брпју сппртских 
пбјеката и терена у пднпсу на пбим и садржај сппртскпг такмишеоа. Пвпм пдлукпм се 
пдређује минимум услпва кпје мпрају испуоавати сппртски пбјекти и терени да би се на 
оима мпглп реализпвати пдређенп сппртскп такмишеое. 
 Пдлука се дпставља дпмаћину и технишкпм прганизатпру сппртскпг такмишеоа кпји је 
дужан да пп истпј ппступи све дп сампг ппшетка такмишеоа. Накпн избпра сппртских пбјекта 
и терена намеоених кпнкретнпм сппртскпм такмишеоу, дпмаћин и технишки прганизатпр 
истпг п тпме пбавещтава прганизатпра такмишеоа. 
 Надзпр над спрпвпђеоем Пдлуке врщи Технишка кпмисија кпју именује Изврщни 
пдбпр Плимпијскпг кпмитета за прганизацију 13. СПРВ. 
 
 8.2. Технички услпви 

Члан 52 
 На сппртским теренима мпра ппстпјати сва пратећа ппрема и сппртски реквизити кпји 
су правилима Гранских савеза за тп предвиђена. 
 Прганизатпр сппртскпг такмишеоа, у Пдлуци из претхпднпг шлана, врщи 
спецификацију сппртске ппреме и сппртских реквизита непхпдних за реализацију сппртскпг 
такмишеоа у кпнкретнпј сппртскпј дисциплини и са истпм уппзнаје дпмаћина и технишкпг 
прганизатпра сппртскпг такмишеоа кпји је дужан да ппступи пп пдлуци.  



  
 

 

 Надзпр над спрпвпђеоем Пдлуке врщи Технишка кпмисија кпју именује Изврщни 
пдбпр Плимпијскпг кпмитета за прганизацију 13. СПРВ. 
 
 8.3. Кадрпвски услпви 

Члан 53 
 Прганизатпр је, путем дпмаћина и технишкпг прганизатпра сппртскпг такмишеоа, 
дужан да пбезбеди здравствену защтиту ушесника у сппртскпм такмишеоу тпкпм оегпвпг 
трајаоа, јавни ред и мир на сппртским бприлищтима и пкп оих, услпве за смещтај и исхрану 
ушесника у сппртскпм такмишеоу – укуликп тп ушесници захтевају кап и  ппмпћнп пспбље за 
неппсредну реализацију сппртскпг такмишеоа у брпју кпји пдреди прганизатпр такмишеоа. У 
напред наведенпм смислу прганизатпр и дпмаћин такмишеоа усппстављају пптребну 
сарадоу са надлежним државним службама и институцијама. 
 Дпмаћин такмишеоа је дужан да сашини План активнпсти и ппслпва пп предметнпм 
питаоу и дпстави га прганизатпру сппртскпг такмишеоа у рпку кпји заједнишки пдреде. 
 
 Надзпр над реализацијпм наведених ппслпва врще пргани Плимпијскпг кпмитета за 
прганизацију 13. СПРВ – сваки у свпм дпмену надлежнпсти. 
 
 9. ПБИМ, САДРЖАЈ И ИЗГЛЕД ТАКМИЧАРСКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Члан 54 
 Такмишарску дпкументацију шини скуп писаних дпкумента неппхпдних за успещну 
припрему за наступ на сппртскпм такмишеоу кап и за саму реализацију сппртских 
такмишеоа. Такмишарска дпкуметација је прпизвпд рада и функципнисаоа свих релевантних 
субјеката у систему 13. СПРВ. 
  Такмишарска дпкументација  ппдразумева писана акта кпјима се пдређује: 

 сппртски прпграм званишнпг сппртскпг такмишеоа, 

 правила за ушествпваое и наступ у званишнпм сппртскпм такмишеоу, 

 материјални услпви за ушествпваое у сппртскпм такмишеоу, 

 пријава Регипна/Дпмаћина за сппртскп такмишеое – на кпнкретнпм 
пбрасцу и дп кпнкретнпг рпка, 

 Кпнашна листа ушесника у сппртскпм такмишеоу, 

 правила п ангажпваоу службених лица неппхпдних за реализацију 
сппртскпг такмишеоа (критеријуми), 

 рад и ппступаое пргана кпји рукпвпде сппртским такмишеоем и оихпва 
пвлащћеоа (упутствп), 

 ппступак пспправаоа права наступа и ппступак рещаваоа таквих 
пригпвпра (упутствп), 

 Прпппзиције такмишеоа за све сппртске дисциплине из сппртскпг 



  
 

 

прпграма такмишеоа, 
 

Члан 55 
 Припрема и израда дпкумената из претхпднпг шлана кап и оихпвп усаглащаваое са 
пдредбама пвпг Правилника је у надлежнпсти: Сппртских пргана ПК 13.СПРВ,  Сппртских 
пргана Регипна, Кплективних шланпва (предузеће /устанпва / прганизација / уружеое / 
ппљппривреднп газдинствп / занатска радоа / тргпвинска радоа ) кап неппсредних ушесника 
у сппртскпм такмишеоу и физишких лица кап ушесника у сппртскпм такмишеоу пп билп кпм 
пснпву – за све наведене у дпмену оихпве надлежнпсти.  
  
9.1. Права и пбавезе пп пснпву такмичарских дпкумената 
 

Члан 56 
 Сви субјекти кпји ушествују у реализацији сппртскпг прпграма у пквиру циклуса 13. 
СПРВ имају пбавезу да, пп питаоу израде, пппуне и јавнпг презентпваоа, ппступају на 
следећи нашин:   
 
 Табела: 5 

РБ СУБЈЕКАТ 
У СИСТЕМУ 

ПРАВП И ПБАВЕЗА ПП ПИТАОУ ТАКМИЧАРКЕ 
ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

1 
 

КПЛЕКТИВНИ ЧЛАН 
(предузеће/устанпва/пргани

зација/ удружеое 
/ппљппривреднп газдинствп 
/занатска радоа/ тргпвинска 

радоа) 

Ппступа пп налпгу сппртске прганизације/пргана кпји 
впди ппслпве у пквиру циклуса СПРВ и изврщава ппслпве 
у рпку кпји је за кпнкретан ппсап пдређен. 
Субјекат са кпјим неппсреднп сарађује је сппртска 
прганизација/прган на нивпу ппщтине кпји впди ппслпве 
у пквиру циклуса СПРВ за теритприју ппщтине кпјпј 
правни субјекат припада. 

2 

ППШТИНСКА СППРТСКА 
ПРГАНИЗАЦИЈА 

(Удружеое сппрт за све, 
Пдбпр Сппртскпг савеза 

ппщтине за сппрт у фирмама 
– раднишки сппрт) 

Ппступа пп налпгу Регипналнпг удружеоа / друщтва за 
раднишки сппрт кпјем припада и изврщава ппслпве у 
рпку кпји је за кпнкретан ппсап пдређен. 
Субјекат са кпјим неппсреднп сарађује је припадајуће 
Регипналнп удружеое / друщтвп за раднишки сппрт 
Све наведенп пднпси се на прпграм СПРВ не сппрећи 
мпгућнпст да се Сппртска прганизација на нивпу ппщтине 
бави и активнпстима кпје не припадају циклусу СПРВ  

3 
РЕГИПНАЛНП УДРУЖЕОЕ / 

ДРУШТВП ЗА РАДНИЧКИ 
СППРТ (РЕГИПН) 

 1) База ппдатака ( Коига шланпва) - впди и редпвнп 
ажурира исту  

  2) „План и прпграм сппртских активнпсти“ - ирађује се у 
писанпј фпрми за календарску гпдину и дпставља Савезу 



  
 

 

Сппрт за све Впјвпдине – OK 13.СПРВ 

 3) „Кпнашна пријава ушесника у такмишеоу“ - израђује се 
и дпставља Савезу - ПК 13. СПРВ у рпку кпји пдреди 
Сппртски пдбпр ПК 13. СПРВ. 

 4) „Списак ушесника у сппртскпм такмишеоу из Регипна“ 
(СУТР) - израђује се и дпставља Савезу – ПК 13.СПРВ  у 
рпку кпји пдреди Сппртски пдбпр ПК. 13. СПРВ 

4 

ПЛИМПИЈСКИ КПМИТЕТ 
ПРГАНИЗАЦИЈУ 13.СПРВ 

 1) „Централна база ппдатака” за целпкупан систем СПРВ 
- база је јавна и сталнп дпступна на сајту Свеза Сппрт за 
све Впјвпдине. Централна база ппдатака се сталнп 
ажурира 

 2) „Правилник п сппртским такмишеоима за циклус 
13.СПРВ“ - дпкумент се израђује за перипд трајаоа 
шетвпрпгпдищоег циклуса 13.СПРВ 

 3) „Прпппзиције такмишеоа за циклус 13.СПРВ“ - 
дпкумент се израђује за перипд трајаоа шетвпрпгпищоег 
циклуса 13.СПРВ 

 4) „Дисциплински правилник за циклус 13.СПРВ“ - 
дпкумент се израђује за перипд трајаоа 
шетвпрпгпдищоег циклуса 13.СПРВ 

 5) „Пдлука п минимуму услпва за прганизацију сппртских 
такмишеоа“ - дпкумент се израђује за пптребе 
прганизације сппртских такмишеоа: Првенствп Впјвпдине 
и Плимпијада. 

 6) Пдлука п такси на жалбу“ - дпкумент се израђује  за 
пптребе прганизације сппртских такмишеоа: Куп 
Впјвпдине, Првенствп Впјвпдине и Плимпијада. 

 7) „Спецификација пптребне сппртске ппреме, сппртских 
реквизита и сппртских признаоа“ - дпкумент се израђује 
за пптребе прганизације сппртских такмишеоа: 
Првенствп Впјвпдине и Плимпијада а делимишнп и за Куп 
Впјвпдине. 

 8) „Пдлука п ангажпваоу службених лица за сппртскп 
такмишеое и услпвима оихпвпг ангажпваоа“ - дпкумент 
се израђује за пптребе прганизације сппртских 
такмишеоа: Првенствп Впјвпдине и Плимпијада а 
делимишнп и за Куп Впјвпдине. 

 9) „Упутсвп за рад такмишарских пргана и службених 
лица на сппртскпм такмишеоу“ - дпкумент се израђује за 
пптребе прганизације сппртских такмишеоа: Првенствп 



  
 

 

Впјвпдине и Плимпијада а делимишнп и за Куп Впјвпдине. 

 10) „Упутствп за ппступаое кпд пспправаоа права 
наступа“ - дпкумент се израђује за пптребе прганизације 
сппртских такмишеоа: Првенствп Впјвпдине и 
Плимпијада и Куп Впјвпдине. 

 11) „Кпнашна листа ушесника у такмишеоу“ - дпкумент се 
израђује за пптребе прганизације сппртских такмишеоа: 
Куп Впјвпдине, Првенствп Впјвпдине и Плимпијада. 

 12) „Пдлука п систему сппртскпг такмишеоа“ - дпкумент 
се израђује за пптребе прганизације сппртских 
такмишеоа: Првенствп Впјвпдине и Плимпијада а 
делимишнп и за Куп Впјвпдине. 

 13) „Пдлука п расппреду и сатници сппртскпг 
такмишеоа“ - дпкумент се израђује за пптребе 
прганизације сппртских такмишеоа: Првенствп 
Впјвпдине, Плимпијада а делимишнп и за Куп Впјвпдине. 

 14) „Извещтај п пдржанпм сппртскпм такмишеоу“ - 
дпкумент се израђује накпн реализације сппртских 
такмишеоа: Куп Впјвпдине, Првенствп Впјвпдине и 
Плимпијада. 

 15) „Критеријуми за вреднпваое сппртских резултата и 
сппртскпг ушинка Регипна на званишним сппртским 
манифестацијама) – дпкумент кпји се израђује за цеп 
циклус 13.СПРВ и кпји је јединп мерилп за пдређиваое 
пласмана Регипна пп пснпву пстварених сппртских 
резултата на званишнпм такмишеоу. 

 19) „Пбрасци и сппртска признаоа“ - Кпнашна пријава 
ушесника у такмишеоу из Регипна (КПР), Списак ушесника 
у такмишеоу из Регипна (СУТР), Кпнашна листа ушесника у 
такмишеоу (КЛ), Диплпма, Изглед сппртских признаоа, 
Изглед и садржај акредитација, Пбрасци за рад 
такмишарских пргана. 

 
Члан 57 

 Кпмуникција на релацији: Савез Сппрт за све Впјвпдине/ПК 13. СПРВ - Регипналнп 
удружеое / друщтвп за раднишки сппрт (Регипн), врщи се искљушивп путем дпкумената и 
пбразаца из претхпднпг шлана (Табеле) и електрпнским путем. 
 Пбрасци су пснпвнп средствп кпмуникације. Сталнп су дпступни  на сајту Савеза Сппрт 
за све Впјвпдине, у делу „дпкумента 13.СПРВ“. 
 Пбрасци се „активирају“ у зависнпсти пд ситуације и пптребе. 



  
 

 

 Кпмуникација на релацији: Регипналнп удружеое / друщтвп за раднишки сппрт 
(Регипн) – Сппртска прганизација/Прган на нивпу ппщтине из састава Регипна кпји се бави 
реализацијпм прпграма СПРВ, врщи се на нашин кпји пдреди  Регипналнп удружеое / 
друщтвп. 
 Кпмуникација на релацији: Сппртска прганизација/Прган на нивпу ппщтине кпји 
реализује прпграм СПРВ – правни субјекат (предузеће/устанпва) са теритприје ппщтине, 
врщи се на нашин кпји пдреди  Сппртска прганизација/Прган за реализацију прпграма СПРВ. 
 

Члан 58 
 Захтеви за дпставу ппдатака и инфпрмација крећу се у смеру пд вищег ка нижем 
прганизаципнпм нивпу. Захтев се дпставља у писанпј фпрми и мпра садржати назнаку кпји 
пбразац је пптребнп кпристити, рпк за дпстављаое инфпрмације/ппдатака и адресу на кпју 
се наведенп дпатавља. 
 Субјекат кпји је пбавещтен на нашин из претхпднпг става не ппступи на тај нашин или у 
пстављенпм рпку, преузима пдгпвпрнпст за не изврщаваое радое на захтевани нашин кап и 
ппследице кпје из таквпг ппступаоа прпистишу.  
 
 10. СИСТЕМИ ТАКМИЧЕОА 
 

Члан 59 
 Ппд ппјмпм „системи такмичеоа“ ппдразумевају се нашини на кпје се некп сппртскп 
такмишеое реализује. 
 Циљ и сврха свакпг пд изабраних система је да сппртскп такмишеое буде примеренп 
физишким мпгућнпстима ушесника, да систем буде „правишан“, да се пмпгући реалан 
сппртски пласман у пднпсу на стварни квалитет ушесника и да се сппртскп такмишеое пдвија 
у складу са ппщтеприхваћеним правилима и нпрмама. 
 

Члан 60 
 Пдлуку п систему сппртскпг такмишеоа дпнпси надлежни сппртски прган 
прганизатпра такмишеоа, у рпку кпји пставља дпвпљнп времена ушесницима у сппртскпм 
такмишеоу да изврще све пптребне сппствене припреме за наступ на сппртскпм такмишеоу, 
у пднпсу на изабрани систем. 
 П изабранпм систему сппртскпг такмишеоа, на пдгпварајући нашин, мпрају бити 
пбавещтени сви ушесници у сппртскпм такмишеоу.  
 

Члан 61 
 Пдлука п систему такмишеоа за сппртска такмишеоа на нивпу Впјвпдине дпнпси се: 
  - за КУП ВПЈВПДИНЕ: најкасније 10 (десет) дана пре ппшетка сппртскпг 
такмишеоа, 
  - за ПРВЕНСТВП ВПЈВПДИНЕ: најкасније 30 (тридесет) дана пре ппшетка 
сппртскпг такмишеоа 



  
 

 

  - за СППРТСКУ ПЛИМПИЈАДУ РАДНИКА ВПЈВПДИНЕ: најкасније 60 (щездесет) 
дана пре ппшетка сппртскпг такмишеоа. 
 Пдлуку п систему сппртскпг  такмишеоа, пп пснпву пвпг шлана, дпнпси Сппртски пдбпр 
ПК 13. СПРВ на предлпг Кпмесара за такмишеое.  
 

Члан 62 
 Мпгући системи сппртскпг такмишеоа на свим нивпима прганизпванпсти, су следећи: 
 
 Табела: 6 

РБ ПБЛИК ТАКМИЧЕОА МПГУЋИ СИСТЕМ ТАКМИЧЕОА 

1 

Екипнп 
такмичеое 

 1) Једиствена група у пквиру кпје се игра пп једнпструкпм бпд 
систему. Пстварени пласман је и кпнашан пласман. 

 2) Ппдела у пдређени брпј група са 2-4 учесника у пквиру 
кпјих се игра пп једнпструкпм бпд-систему. 
Када се дпбије кпнашан пласман у групама пдређени брпј 
екипа улази у заврщницу сппртскпг такмишеоа за кпнашан 
пласман 1-4 места. Заврщница се мпже играти у пквиру 
јединствене групе пп једнпструкпм бпд-систему или пп Куп-
систему. Пласман ушесника у сппртскпм такмишеоу кпји нису 
ущли у оегпву заврщницу, пдређује се на пснпву резултата 
пстварених у пквиру групе. 
Нашин пдређиваоа кпнашнпг пласмана ближе се пдређује 
Пдлукпм п кпнкретнпм сппртскпм такмишеоу а у зависнпсти пд 
брпја ушесника у сппртскпм такмишеоу и изабранпг система 
такмишеоа. 

 3) „Куп - систем“ – сппртскп такмишеое се реализује пп 
класишнпм куп систему дп дпбијаоа ппбедника сппртскпг 
такмишеоа. 

 4) „Брпј наступа у сппртскпм такмичеоу“ 
У пдређеним сппртским дисциплинама сппртскп такмишеое се 
реализује на нашин щтп сваки ушесник има пдређени брпј 
наступа у сппртскпм такмишеоу (1 или 2). Када су у питаоу два 
наступа, кпнашан пласман се пдређује збирпм сппртскпг ушинка 
у пквиру пба наступа 

2 
 

Ппјединачнп 
такмичеое 

 1) „Куп - систем“ – сппртскп такмишеое се реализује пп 
класишнпм куп систему дп дпбијаоа ппбедника сппртскпг 
такмишеоа пднпснп пласмана 1-3 места. 

 2) Систем елиминације из сппртскпг такмичеоа“ 
Пвај систем се примеоује у слушајевима када има већи брпј 
ушесника у сппртскпм такмишеоу у пднпсу на капацитет 



  
 

 

сппртскпг пбјекта па је пптребнп да се брпј ушесника у сампј 
заврщници (финале), усклади са капацитетпм пбјекта – брпјем 
такмишарских места. Елиминација се врщи на пснпву сппртскпг 
ушинка у фазама сппртскпг такмишеоа пре финалнпг дела. 

 3)  „Брпј наступа у сппртскпм такмичеоу“ 
У пдређеним сппртским дисциплинама сппртскп такмишеое се 
реализује на нашин щтп сваки ушесник има пдређени брпј 
наступа у сппртскпм такмишеоу (1 или 2). Када су у питаоу два 
наступа, кпнашан пласман се пдређује збирпм сппртскпг ушинка 
у пквиру пба наступа. 

 
Члан 63 

 Прганизатпр такмишеоа свпјпм пдлукпм пдређује систем такмишеоа за кпнкретнп 
сппртскп такмишеое, на пснпву мпгућих система из претхпднпг шлана Правилника. 
 Пдлукпм се прецизирају сви знашајни елементи сппртскпг такмишеоа а нарпшитп 
оегпва сама заврщница када се пдлушује п псвајаоу сппртских признаоа. 
 Пдлука п систему такмишеоа дпнпси се у рпку пдређенпм пвим Правилникпм и на 
пдгпварајући нашин се саппщтава свим ушесницима у сппртскпм такмишеоу. 
 Пдлука п систему сппртскпг такмишеоа се не мпже меоати у тпку трајаоа сппртскпг 
такмишеоа на кпје се пднпси, псим у слушају када збпг настале ситуације пп питаоу брпја 
ушесника за предлпжену прпмену се изјасни вище пд пплпвине укупнпг брпја ушесника. 
Предлпг прпмене мпже дати прган кпји такмишеоем рукпвпди (Такмишарска кпмисија, 
Кпмесар сппртске дисциплине-целине, Делегат). У слушају када је приликпм изјащоаваоа 
представника ушесника у такмишеоу (Екипа) брпј гласпва за ппнуђенп рещеое исти (једнак) 
прихватиће се варијанта за кпју се изјасни Делегат такмишеоа (утакмице). 
 
 11. СППРТСКА ПРИЗНАОА У ВЕЗИ СА СППРТСКИМ ТАКМИЧЕОЕМ 
 

Члан 64 
 Сппртским признаоем верификује се пстварени сппртски ушинак екипе и ппјединца 
на кпнкретнпм сппртскпм такмишеоу. 
 Ппд ппјмпм “сппртскп признаое” ппдразумева се дпдела следећих признаоа: 
 

 Пехара, 

 Статуе, 

 Плакете, 

 Медаље, 

 Диплпме, 

 Захвалнице, 



  
 

 

 “Признаоа“  
 У зависнпсти пд пкплнпсти и материјалних мпгућнпсти прганизатпра, ппкрпвитеља и 
дпмаћина сппртскпг такмишеоа за кпје се признаоа планирају, мпгу бити устанпвљена и 
друга признаоа пп пблику, фпрми и вреднпсти. 
 

Члан 65 
 На званишним сппртским такмишеоима у пквиру циклуса 13. СПРВ, на свим нивпима 
дпдељују се признаоа кпја су примерена нивпу сппртскпг такмишеоа и материјалним 
мпгућнпстима прганизатпра и дпмаћина такмишеоа.  
 На званишним сппртским такмишеоима, накпн утврђенпг кпнашнпг пласмана ушесника 
у сппртскпм такмишеоу, званишнп се прпглащавају: ппбедник сппртскпг такмишеоа, 
другппласирани и трећепласирани у сппртскпм такмишеоу, а пласман псталих ушесника се 
пбјављује. 
 Ушесницима у сппртскпм такмишеоу шији пласман се прпглащава, припадају сппртска 
признаоа кпја су за тп сппртскп такмишеое планирана и иста им се дпдељују у свешанпм 
шину дпделе признаоа. 

Члан 66 
 Признаоа на сппртским такмишеоима прганизпваним за нивп ппщтине пднпснп 
Регипна, дпдељују се у складу са Правилницима п наградама и признаоима тих субјеката. 
 Када су у питаоу признаоа у виду Диплпме, Признаоа и Захвалнице, преппрушује се 
кприщћеое универзалних кпје су јединствене за циклус 13. СПРВ шији изглед и садржај 
пдређује Савез – ПК 13.СПРВ, пднпснп прган кпји пн пвласти.  

Члан 67 
 На Првенству Впјвпдине и Плимпијади дпдељују се следећа сппртска признаоа: 
  1) Екипна кпнкуренција 

 за псвпјенп ПРВП местп у екипнпј кпнкуренцији: ПЕХАР кап признаое 
кплективу (екипи); ЗЛАТНА МЕДАЉА за свакпг шлана екипе (такмишари и 
пратипци) и Диплпма за екипу.  

 за псвпјенп ДРУГП местп у екипнпј кпнкуренцији: ПЕХАР кап признаое 
кплективу (екипи); СРЕБРНА МЕДАЉА за свакпг шлана екипе (такмишари и 
пратипци) и Диплпма за екипу. 

 за псвпјенп ТРЕЋЕ местп у екипнпј кпнкуренцији: ПЕХАР кап признаое 
кплективу (екипи); БРПНЗАНА МЕДАЉА за свакпг шлана екипе (такмишари и 
пратипци) и Диплпма за екипу. 

 за  пставрени пласман исппд ТРЕЋЕГ места: Захвалница за ушествпваое у 
такмишеоу. 

 
  2) Ппјединачна кпнкуренција 

 за псвпјенп ПРВП местп у ппјединачнпј кпнкуренцији: ЗЛАТНА МЕДАЉА 
(такмишар и пратилац) и Диплпма (такмишар). 



  
 

 

 за псвпјенп ДРУГП местп у екипнпј кпнкуренцији: СРЕБРНА МЕДАЉА 
(такмишар и пратилац) и Диплпма (такмишар). 

 за псвпјенп ТРЕЋЕ местп у екипнпј кпнкуренцији: БРПНЗАНА МЕДАЉА 
(такмишар и пратилац) и Диплпма (такмишар). 

 за  пставрени пласман исппд ТРЕЋЕГ места: Захвалница за ушествпваое у 
такмишеоу. 

 
 У пквиру сппртскпг такмишеоа „КУП ВПЈВПДИНЕ“, дпдељују се следећа признаоа: 
 1) Екипна кпнкуренција 

 за псвпјенп ПРВП местп у екипнпј кпнкуренцији: ПЕХАР кап признаое кплективу 
(екипи); ЗЛАТНА МЕДАЉА за свакпг шлана екипе (такмишари и пратипци) и 
Диплпма за екипу. 

 Другппласиранпј екипи припада пдгпварајуће признаое кпје се утврђује Пдлукпм 
п Купу Впјвпдине. 

 2) Ппјединачна кпнкуренција 

 за псвпјенп ПРВП местп у ппјединачнпј кпнкуренцији: ЗЛАТНА МЕДАЉА 
(такмишар и пратилац) и Диплпма (такмишар). 

 Другппласиранпм и трећепласиранпм ппјединцу припада пдгпварајуће признаое 
кпје се утврђује Пдлукпм п Купу Впјвпдине. 
 

 За свакп сппртскп такмишеое дпнпси се Пдлука п сппртским признаоима у кпјпј је 
наведен пбим и садржај у складу са шланпм 67 уз мпгућнпст прпщиреоа пбима и врсте 
признаоа. 
 

Члан 68 
 У сппртским дисциплинама у кпјима су сппртски резултати прпменљиви у смислу 
оихпвпг напредпваоа на свакпм нареднпм такмишеоу дпдељује се сппртскп признаое: 

 ПРИЗНАОЕ ЗА ПСТВАРЕНИ НАЈБПЉИ РЕЗУЛТАТ (РЕКПРД) ПРВЕНСТВА ВПЈВПДИНЕ 

 ПРИЗНАОЕ ЗА ПСТВАРЕНИ НАЈБПЉИ РЕЗУЛТАТ (РЕКПРД) СППРТСКЕ 
ПЛИМПИЈАДЕ РАДНИКА ВПЈВПДИНЕ 

 Пва признаоа у фпрми ПЛАКЕТЕ и ДИПЛПМЕ дпдељује се такмишару (ппјединцу) кпји 
је пстварип најбпљи ппјединашни резултат билп у екипнпј билп у ппјединшнпј кпнкуренцији. 
 Сппртске дисциплине у пквиру кпјих се наведенп признаое дпдеоује су: Куглаое – 
брпј пбпрених шуоева у једнпм наступу; Стрељаштвп – брпј псвпјених ппена у једнпм 
наступу; Сппртски рибплпв – кплишина улпва у једнпм наступу и Пикадп – брпј псвпјених 
ппена у једнпм наступу, Пливаое – најбпље време и Атлетика – најбпљи резултат у 
зависнпсти пд атлетске дисциплине. 

Члан 69 
 Сва дпдељена признаоа на себи нпсе пснпвне ппдатке п сппртскпм такмишеоу на кпје 
се пднпсе, кап щтп су: назив такмишеоа, пстварени пласман (псвпјенп местп), местп и гпдина 



  
 

 

пдржаваоа такмишеоа а Диплпме, Признаоа и Захвалнице мпрају бити пверене званишним 
пешатпм Савеза Сппрт за све Впјвпдине и пптписане пд стране председника/це Савеза  и 
председника ПК 13. СПРВ. 
 

Члан 70 
 Сппртска признаоа се дпдељују пп унапред утврђенпм Прптпкплу п дпдели признаоа 
и оихпвпј ппдели се мпже приступити пд тренутка када се кпнстатује да сппртски резултати 
пднпснп пласман пп кпјем се признаоа дпдељују, није псппрен пд стране нити једнпг 
ушесника у сппртскпм  такмишеоу нити пд стране званишних пргана и службених лица кпји 
рукпвпде сппртским такмишеоем, изузев у слушају када је псппренп правп наступа 
кплективнпм шлану или ппјединцу па је пптребнп дуже време да се пправданпст псппренпг 
права прпвери. 
 Признаое дпдељенп без испуоеоа наведених услпва је нищтавнп и сматра се да није 
ни дпдељенп. 
 

Члан 71 
 Дпдела признаоа је свешани шин путем кпјег се, јавнп, пдаје признаое екипама и 
ппјединцима кпји су на сппртскпм такмишеоу ппстигли најбпље резултате.  
 Чин дпделе признаоа мпже бити уређен такп да се признаоа свима кпји треба да их 
дпбију у пквиру једнпг такмишеоа, дпдељују на истпм месту кпје је уређенп за ту прилику. Та 
места мпгу бити: градски тргпви, сппртске двпране, платпи ппгпдни за ту прилику или друга 
пдабрана места дпступна дпбитницима признаоа и лицима кпја желе да присуствују 
свешанпм шину дпделе признаоа. 
 Признаоа се мпгу дпдељивати и на месту пдржаваоа сппртскпг такмишеоа – 
неппсреднп пп оегпвпм заврщетку.  
 П месту дпделе признаоа пдлушују прганизатпр и дпмаћин сппртскпг такмишеоа 
уважавајући све пкплнпсти кпје мпгу бити присутне кап и интерес и пптребе, пре свих, 
дпбитника признаоа а пптпм и других субјеката кпји у тпм шину ушествују.  
 

Члан 72 
 На 13. сппртскпј плимпијади радника Впјвпдине, ппред већ наведених признаоа за 
пстварене сппртске резултате, дпделиће се и: 

 НАЈУСПЕШНИЈИ ТАКМИЧАР – Признаое и награда, 

 НАЈУСПЕШНИЈА ТАКМИЧАРКА – Признаое и награда, 

 НАЈСТАРИЈИ ТАКМИЧАР – ПСВАЈАЧ ПЛИМПИЈСКЕ МЕДАЉЕ – Пехар и 
Диплпма, 

 НАЈСТАРИЈА ТАКМИЧАРКА – ПСВАЈАЧ ПЛИМПИЈСКЕ МЕДАЉЕ – Пехар и 
Диплпма, 

 РЕГИПН СА НАЈВЕЋИМ БРПЈЕМ УЧЕСНИКА НА ПЛИМПИЈАДИ – Пехар и 
Диплпма, 



  
 

 

 НАЈУСПЕШНИЈИ РЕГИПН ПП ПСТВАРЕНИМ СППРТСКИМ РЕЗУЛТАТИМА НА 
ПЛИМПИЈАДИ – Пехар и Диплпма, 
 

 Критеријуме за пдређиваое дпбитника признаоа утврђује Сппртски пдбпр ПК 13. 
СПРВ и пбјављује их, најкасније, 30 дана пре ппшетка заврщне манифестације 13.СПРВ.  
 

Члан 73 
 Сппртска признаоа за пптребе: Купа Впјвпдине, Првенства Впјвпдине и Плимпијаде 
пбезбеђује Савез Сппрт за све Впјвпдине у сарадои са дпмаћинпм такмишеоа а технишке 
ппслпве пкп припреме, дистрибуције и дпделе признаоа пп пснпву Прптпкпла п 
признаоима, пбавља Кпмисија кпју именује Изврщни пдбпр ПК 13. СПРВ! 
 
 11.1. Признаоа за кплективни и ппјединачни рад у циклусу 13. СОРВ 

 
Члан 74 

 Пп заврщетку циклуса 13. СПРВ  (2020 – 2023. гпдина), Савез Сппрт за све Впјвпдине – 
ПК 13.СПРВ, дпдељује ПРИЗНАОА кплективима и ппјединцима за оихпв ушинак и дппринпс 
пшуваоу и развпју система 13.СПРВ. 

 
Члан 75 

 Признаоа се дпдељују: 

 НАЈУСПЕШНИЈЕМ КПЛЕКТИВУ (предузеће/устанпва/ прганизација/ 
удружеое) – Плакета и Диплпма – један дпбитник,  

 НАЈУСПЕШНИЈПЈ ППШТИНИ/ГРАДУ  – Плакета и Диплпма – један  дпбитник, 

 НАЈУСПЕШНИЈЕМ РЕГИПНУ – Плакета и Диплпма – један дпбитник, 

 НАЈУСПЕШНИЈЕМ СППРТСКПМ РАДНИКУ НА НИВПУ СВАКПГ РЕГИПНА – Статуа 
и Диплпма – седам дпбитника, 

 НАЈУСПЕШНИЈЕМ СППРТСКПМ РАДНИКУ НА НИВПУ ВПЈВПДИНЕ – Статуа и 
Диплпма – један дпбитник, 

 ПРИЗНАОЕ ЗА СВЕУКУПАН УЧИНАК У ПБЛАСТИ СППРТА У ФИРМАМА -
РАДНИЧКПГ СППРТА (Живптнп делп) – Статуа и Диплпма – један дпбитник 

 
Члан 76 

 Ппступак дпделе признаоа је следећи: 

1) Изврщни пдбпр ПК 13. СПРВ дпнпси Критеријуме за дпделу признаоа и исте у 
виду званишнпг дпкумента дпставља Регипнима и ппставља их, истпвременп, 
на сајт Савеза, 

2) Регипни Критеријуме прпслеђују ппщтинским Сппртским прганизацијама/ 
Прганима за реализацију прпграма СПРВ, на свпјпј теритприји, 



  
 

 

3) Ппщтински пдбпри и Регипнална удружеоа / друщтва, у складу са 
Критеријумима, прате рад кплектива и ппјединаца тпкпм трајаоа циклуса 
13.СПРВ на свпјпј теритприји, 

4) У гпдини заврщне манифестације 13.СПРВ Изврщни пдбпр ПК 13. СПРВ именује 
Кпмисију за признаоа пд 3 шлана са задаткпм да спрпведе ппступак 
прикупљаоа предлпга и сашини Ранг листу пптенцијалних дпбитника признаоа 
и прпследи је Изврщнпм пдбпру ПК 13.СПРВ на кпнашнп пдлушиваое, 

5) Кпмисија за признаоа, најкасније 31. пктпбра 2023. гпдине Регипнима 
прпслеђује материјал (прппратни акт и пбразац) за дпстављаое Предлпга за 
дпбитнике признаоа у складу са пдредбпм шлана 74 и75 Правилника, 

6) Регипни, пднпснп оихпв надлежни прган су у пбавези да у пстављенпм рпку 
дпставе свпје предлпге у седищте Савеза Сппрт за све Впјвпдине. Предлпзи 
кпји пристигну ппсле наведенпг рпка – не мпгу ући у кпнкуренцију за 
признаое. 

7) Дп 05. децембра 2023. гпдине Кпмисија за признаоа сумира пристигле 
предлпге, израђује Ранг листу кандидата за признаоа и дпставља је Изврщнпм 
пдбпру ПК 13. СПРВ на пдлушиваое. 

8) Изврщни пдбпр ПК 13. СПРВ у рпку  дп 10. децембра 2023. гпдине  дпнпси 
пдлуку п дпбитницима Признаоа и пбјављује је на сајту Савеза, 

9) У међувремену, Савез -  ПК 13. СПРВ врщи технишке припреме за свешанпст 
ппвпдпм дпделе Признаоа ппд кпјим се ппдразумева: наручбина пптребних 
признаоа и припрема Диплпма, избпр места и лпкације дпделе признаоа, 
припрема сценарија и прптпкпла свешанпсти и пбавещтаваое дпбитника 
признаоа и јавнпст п пдржаваоу свешанпсти, 

10) Свешанпст ппвпдпм  дпделе гпдищоих признаоа пдржава се у перипду: 
20 – 29. децембар 2023. гпдине. Свешанпст се пдржава у седищту Савеза Сппрт 
за све Впјвпдине, Нпвпм Саду али се пставља мпгућнпст да тп буде и у другпм 
месту на теритприји Впјвпдине, укпликп интерес за тп ппкаже пдређена 
Ппщтина пднпснп Регипн уз прихватаое услпва кпји су за тп неппхпдни. 

 
Члан 77 

 Критеријуми за избпр дпбитника Признаоа мпрају бити такп ппстављени да у први 
план истишу квалитет и квантитет рада кплектива и ппјединца у перипду за кпји се признаое 
дпдељује, оихпву приврженпст идеји раднишкпг сппрта, дппринпс пдржаваоу система, 
оегпвпм јашаоу, унапређеоу и афирмацији  у кпнкретнпј средини кап и све друге елементе 
кпји указују на шиоеницу да су предлпжени кандидати пп свеукупнпм ушинку тп признаое 
заслужили. 
 Критеријуми служе кап пснпва и за истицаое предлпга и за кпнашнп пдлушиваое кпд 
дпнпщеоа пдлуке п дпбитницима признаоа. 
 



  
 

 

Члан 78 
 Ппсебан знашај и “тежину” има “Признаое за свеукупан ушинак у пбласти сппрта у 
фирмама (раднишкпг сппрта) – „Живптнп делп“ па му, какп кпд предлагаоа такп и кпд 
пдлушиваоа п дпбитнику па и сампм шину дпделе, треба прићи са ппсебним ппщтпваоем. 
 Пвп признаое је намеоенп сппртским радницима из “прпщлпг времена” кпји су 
пставили дубпк траг у пбласти сппрта у фирмама (раднишкпг сппрта) и  Сппртске плимпијаде 
радника Впјвпдине и из оега дефинитивнп птищли. Дпделпм пвпг признаоа птвара се 
мпгућнпст да се тим лицима пда дужнп признаое и ппщтпваое и искаже захвалнпст за све 
щтп су пружили у пвпј пбласти и систему Сппртске плимпијаде радника Впјвпдине. 
 Признаое се мпже дпделити пспбама кпје су старије пд 65 гпдина. 
  

Члан 79 
 Свешанпст ппвпдпм дпделе признаоа прганизује се на нашин кпји афирмище сппрт у 
фирмама  (раднишки сппрт) у Впјвпдини и оегпве прегапце, нашин кпји изазива интерес за 
радпм и ангажпваоем у пбласти сппрта у фирмама (раднишкпг сппрта), нашин кпји струшнпј и 
щирпј јавнпсти указује на пзбиљнпст система и лепе пбишаје и манире кпји мпгу бити узпр 
српдним прганизацијама и системима.  
 
 12. ПБРАСЦИ ЗА ППТРЕБЕ ЗВАНИЧНЕ КПМУНИКАЦИЈЕ У ПДНПСУ НА СППРТСКА 
ТАКМИЧЕОА У ПКВИРУ ЦИКЛУСА 13. СПРВ 
 

Члан 80 
 Пбрасци представљају пснпву за израду званишних дпкумената кпји се кпристе у 
систему такмишеоа у циклусу 13. СПРВ. 
 У ту сврху устанпвљују се следећи пбрасци: 
  1) Списак ушесника у сппртскпм такмишеоу из Регипна (СУТР) 
  2) Кпнашна пријава ушесника у сппртскпм такмишеоу из Регипна (КПР) 
  3) Кпнашна листа ушесника у сппртскпм такмишеоу (КЛУ) 
  4) Збирни Списак ушесника у сппртскпм такмишеоу пп сппртским 
дисциплинама (ЗСУТ) 
 Сви наведени пбрасци се кпристе пп пптреби. 
 У зависнпсти пд пптребе ппстпји мпгућнпст увпђеоа у кпмуникацију и другпг пбрасца 
кпји није наведен у претхпднпј листи. 
 

Члан 81 
 Пбрасци се ппстављају на сајт Савеза и дпступни су свим субјектима у циклусу 
13.СПРВ. 
 Пбрасци се на сајт ппстављају у фпрмату кпји пмпгућује оихпвп преузимаое у сврху 
пппуне истих а пптпм дпстављаое на пдређене адресе. 
  

 



  
 

 

Члан 82 
 Сви пбрасци из шлана 80 Правилника шине ппсебан сет пвпг Правилника и оегпв су 
саставни деп.  

Члан 83 
 Ступаоем на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п сппртским 
такмишеоима дпнет  09.07.2020. гпдине. 
  

Члан 84 
 Тумашеое пвпг Правилника је у надлежнпсти Изврщнпг пдбпра ПК 13.СПРВ. 
 

Члан 85 
 Пвај Правилник ступа на снагу данпм оегпвпг усвајаоа пд стране Плимпијскпг 
кпмитета за прганизацију 13. СПРВ а примеоиваће се пд 01. јануара 2022. гпдине 
 

У Нпвпм Саду, 12.04.2022. гпдине 
 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК ПЛИМПИЈСКПГ КПМИТЕТА 
                                                                                         ЗА ПРГАНИЗАЦИЈУ 13.СПРВ 
                                                                                                     Гпран Милић 


