На основу чл. 13. ст. 1. и 104. ст. 3. тач. 1) Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011 и чл.
99/11 ), чл. 35. ст. 1. тач. 5 Статута Спортског савеза Србије, од 26. октобра 2011. године и чл. 34. став 5.
Статута Планинарског савеза Србије, на предлог Комисије за кадрове, признања, награде и категоризацију,
Управни одбор Планинарског савеза Србије, на трећој редовној седници одржаној 17.09.2014. године,
усвојио је
ПРАВИЛНИК
О МЕРИЛИМА И ПОСТУПКУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СВОЈСТВА ЛИЦА КОЈЕ СЕ САМОСТАЛНО
БАВИ СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА И ДЕЛАТНОСТИМА КАО ЈЕДИНИМ ИЛИ ОСНОВНИМ
ЗАНИМАЊЕМ
Члан 1.
Овим правилником се уређују мерила за утврђивање својства лица која се самостално баве спортским
активностима и делатностима као јединим или основним занимањем ( самостални професионални спортиста )
и поступак утврђивања тог својства.
Члан 2.
Професионалном спортисти који се самостално бави спортским активностима као јединим или
основним занимањем ( у даљем тексту: спортиста ) утврђује се то својство ради остваривања права и обавеза
по основу социјалног осигурања утврђених законом и других права и обавеза утврђених законом.
Члан 3.
Спортиста може стећи својство самосталног професионалног спортисте уколико испуњава следеће
услове:
1) да се самостално професионално бави спортским активностима и делатностима у индивидуалним
спортовима;
2) да је категорисан као врхунски спортиста у складу са Законом о спорту;
3) да је члан Планинарског савеза Србије;
4) да учествује у неком од система такмичења;
5) да му је самостално професионално бављење спортским активностима једино или основно
занимање, на основу кога остварује средства за живот;
6) да има минималне године прописане за заснивање радног односа.
Спортиста испуњава услов из тачке 4. овог члана уколико није у радном односу и није издржавано
лице, а у просеку месечно од бављења спортским активностима остварује приход најмање у висини
зајамченог личног дохотка у Републици Србији.
Члан 4.
Спортиста подноси Спортском савезу Србије ( у даљем тексту: Савез ) захтев за утврђивање да се
самостално бави спортом као јединим или основним занимањем ( својство самосталног професионалног
спортисте ).
Уз захтев из става 1. овог члана, спортиста је дужан да поднесе:
1) потврду Планинарског савеза Србије чији је члан, да је код тог савеза регистрован, односно
учлањен као самостални професионални спортиста;
2) потврду Планинарског савеза Србије о учешћу у текућој години у неком од система такмичења;
3) потврду да није пријављен организацији надлежној за послове запошљавања;
4) изјаву да се спортом бави као јединим или основним занимањем и да није издржавано лице нити је
у радном односу;
5) документ из кога произилази да од самосталног професионалног бављења спортом остварује
приход у складу са чланом 3. став 2. овог Правилника.
Потврда из става 2. тачка 1. овог члана треба да садржи датум од кога је спортиста регистрован,
односно учлањен као самостални професионални спортиста.
На име трошкова поступка и издавања уверења, подносилац захтева, плаћа Савезу износ утврђен
одлуком Управног одбора Савeза.
Члан 5.
О захтеву за утврђивање својства лица које се самостално бави спортом као јединим или основним
занимањем и о захтеву за утврђивање престанка таквог својства, у првом степену одлучује генерални
секретар Савеза а у другом степену, по жалби, Управни одбор Савеза.
Генерални секретар је дужан да донесе решење у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева.
Надлежни орган доставља по један примерак одлуке подносиоцу захтева и Планинарском савезу
Србије.
Против одлуке Управног одбора из става 1. овог члана може се покренути управни спор.
Члан 6.
Уколико је спортиста поднео потребне потврде и документа и ако из њих произилази да испуњава
услове утврђене овим Правилником, генерални секретар Савеза ће донети решење којом ће утврдити да се
подносилац захтева самостално бави спортским активностима као јединим или основним занимањем,

односно да има статус самосталног професионалног спортисте, од дана од кога је регистрован, односно
учлањен у Планинарски савеза Србије као самостални професионални спортиста.
Члан 7.
Уколико поднети захтев није комплетан, генерални секретар Савеза ће упозорити на то подносиоца
захтева и одредити му рок у коме је дужан да достави недостајуће потврде или документа. Тај рок не може
бити краћи од 15 дана нити дужи од 30 дана.
Ако генерални секретар Савеза нађе да спортиста не испуњава услове утврђене овим Правилником
или ако спортиста не поступи у року из става 1. овог члана по његовим примедбама, донеће решење о
одбијању захтева.
Против одлуке из става 2. овог члана може се изјавити жалба Управном одбору Савеза у року од 15
дана од дана добијања одлуке. Жалбу може поднети поред спортисте и Планинарски савез Србије.
Одлука Управног одбора Савеза по жалби је коначна.
Члан 8.
На основу одлуке из члана 6. и члана став 4. овог Правилника, генерални секретар Савеза издаје, на
његов захтев, спортисти уверење да има статус самосталног професионалног спортисте, уз назначење
времена почетка професионалног бављења спортским активностима и делатностима.
Члан 9.
У Савезу и Планинарском савезу Србије, води се регистар ( посебна евиденциона књига ) донетих
решења о утврђивању статуса самосталног професионалног спортисте о самосталном бављењу спортом као
јединим и основним занимањем.
Регистар из става 1. овог члана садржи податке: личне податке о спортисти; назив Планинарског
савеза Србије чији је спортиста члан; број и датум доношења одлуке о утврђивању својства самосталног
бављења спортом као јединим или основним занимањем ( статуса самосталног професионалног спротисте );
напомене.
Члан 10.
Спортисти престаје статус самосталног професионалног спортисте уколико престане да испуњава
услове из члана 3. овог Правилника.
Захтев за утврђивање престанка статуса из става 1. овог члана може поднети спортиста или
Планинарски савез Србије.
Време престанка статуса самосталног професионалног спортисте зависи од околности конкретног
случаја, односно од тога када је спортиста престао да испуњава неки од услова из члана 3. овог правилника.
Члан 11.
Савез и Планинарски савез Србије, могу и на сопствену иницијативу покренути поступак утврђивања
да ли спортиста и даље испуњава услове утврђене овим Правилником уколико постоји основана сумња да
спортиста те услове више не испуњава.
У случају из става 1. овог члана, генерални секретар Савеза ће позвати спортисту и Планинарски савез
Србије да у року од 30. дана поднесу потврде и документа из члана 4. овог правилника.
По протеку рока из става 2. овог члана, генерални секретар Савеза доноси решење о престанку статуса
самосталног професионалног спортисте уколико утврди да спортиста више не испуњава услове из члана 3.
овог Правилника.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Управног одбора ПСС.
Председник
Комисије за признања,
Награде и категоризацију

Председник
Планинарског савеза Србије

________________________
( Лазар Попара )

_________________________
( Борис М. Мићић )
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