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На основу Закона о спорту / "Службени гласник РС", бр. 24/11 и 99/11- др. закон /, 

Правилника о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста 

аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским спортистима са 

посебним заслугама Министарства омладине и спорта / "Службени гласник РС", број 

124/2012. / и чл. 34. став 5. Статута Планинарског савеза Србије, Управни одбор 

Планинарског савеза Србије је на предлог Комисије за кадрове, признања, награде и 

категоризацију, на шестој редовној седници одржаној, 05.02.2015. године, усвојио 

коригован 

П Р А В И Л Н И К 

о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских 

спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане 

помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама 

 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђују се ближи услови и критеријуми за 

стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу 
новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама, као и 

критеријуми за утврђивање висине месечног износа стипендије и висине новчане 
помоћи. 

Члан 2. 

 
Врхунски спортиста аматер може добити стипендију за спортско 

усавршавање ако су испуњени следећи услови: 
1) да је у текућој години важећом Националном категоризацијом спортиста 

категорисан као врхунски спортиста; 

2) да нема статус професионалног спортисте у складу са Законом о спорту (у 
даљем тексту: Закон); 

3) да је члан надлежног националног Планинарског савеза Србије (у даљем 
тексту: ПСС) чијим се програмима остварује општи интерес у области 
планинарског спорта, односно Планинарско спортске организације/Клуба (у 

даљем тексту: ПСО/Клуб) чланице ПСС; 
4) да га специјалистичка комисија предложи Комисији за кадрове, признања, 

награде и категоризацију ПСС, која сачињава списак свих предложених 
кандидата и упућује Управном одбору ПСС на усвајање. Управни одбор ПСС 
усваја дефинитиван списак кандидата и у годишњем програму их предлаже 

МОС-у за добијање стипендија за спортско усавршавање врхунских 
спортиста аматера у оквиру броја стипендија на који ПСС има право у 

складу са овим правилником; 
5) да се у текућој години активно бави спортским активностима у ПСО/Клубу у 

Републици Србији; 
6) да је у последњих пет година најмање једну годину наступао за домаћу 

организацију у области планинарског спорта; 

7) да испуњава обавезе према националној спортској репрезентацији; 
8) у погледу година живота, У ТРЕНУТКУ УСВАЈАЊА ОДЛУКЕ О ПРАВУ 

НА СТИПЕНДИЈУ Министарства омладине и спорта: 
 - да има од 15 до 26 година - врхунски спортиста - национални ранг, а до 30 

година - спортиста у параолимпијским спортовима; 

 - да није навршио 30 година - врхунски спортиста - међународни ранг, а до 
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40 година - спортиста у параолимпијским спортовима; 
 - да није навршио 45 година - врхунски спортиста - заслужни спортиста; 

9) за спортисте узраста од 15 до 19 година, да у текућој години има 
статус ученика и да је у претходној школској години остварио 

минимално врло добар успех; 
10) да му је утврђена здравствена способност за обављање спортских 

активности, у складу са Законом; 

11) да поштује антидопинг правила прописана Законом о спречавању допинга у 
спорту ("Службени гласник РС", број 101/05). 

Право на стипендију престаје спортисти стицањем националног признања 
за посебан допринос развоју и афирмацији спорта у складу са Законом или 
престанком испуњавања услова из става 1. овог члана. 

 
Члан 3. 

 
Спортисти стичу право на стипендију на основу јединствене листе, коју 

утврђује Комисија за кадрове, признања и категозицију ПСС / у даљем тексту: 
Комисија за категоризацију /на основу предложених појединачних ранг листа 
комисија техничких планинарских дисциплина / у даљем тексту: Комисија / и 

бодовне листе за доделу стипендија. 
На јединственој листи предност код истог спортског звања са једнаким 

бројем бодова има спортиста који има мање година старости. 
 

Члан 4. 

 
Бодовна листа на оснуву које комисија за категоризацију одређују 

јединствену листу предлога спортиста за доделу стипендија: 

Спортски 

статус 

Година која се 

категорише 

Претходна година Пре две године 

 15-26 год. 

старости 

До 30 Преко 

30 

15-26 До 30 Преко 

30 

15-26 До 30 Преко 

30 

Заслужни 

спортиста; 

120 80 40 60 40 20 30 20 10 

Спортиста 

међународн

ог ранга; 

60 40 20 30 20 10 15 10 5 

Спортиста 

националног 

ранга; 

30 20 10 15 10 5 7.5 5 2.5 

 

Члан 5. 
 

Комисије су у обавези да приликом достављања предлога кандидата за 

спортски статус врхунског спортисте, доставе и предлог/ранг листу спортиста за 
добијање стипендије. 

У случају да комисије не доставе предлог/ранг листу спортиста за добијање 
стипендије, Начелник ПСС има право да на основу достављених предлога 
кандидата за спортски статус врхунског спортисте, сачини предлог/ранг листу 

кандидата за добијање стипендија. Наведене комисије, немају права жалбе. 
 О листи предлога спортиста за стипендије, Управни одбор ПСС гласа у 

целости. Ако предлог буде одбијен и након образложења предлагача листе, 
сматра се да је Комисија за категоризацију разрешена функције 
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Члан 6. 

 
Свака дисциплина чији категорисани спортисти испуњавају услове за 

добијање стипендија, има право на најмање једну стипендију.  
 

Члан 7. 

 
Комисија за категоризацију до 20 децембра доставља Управном одбору ПСС 

на усвајање јединствену листу предлога спортиста за доделу стипендија. 
Управни одбор ПСС усваја јединствену листу предлога спортиста за доделу 

стипендија, када од МОС-а добије информацију о категорисаним спортистима који 

су добили статус врхунског спортисте. 
Када се од ССС добије потврда да су предложени спортисти, добили 

одговарајући спортски статус врхунског спортисте, Управни одбор ПСС усваја 
јединствену листу предлога спортиста за доделу стипендија и у утврђеном року, 

прослеђује МОС-у на усвајање. 
У случају да неко од предложених спортиста није добио статус врхунског 

спортисте, по аутоматизму, његово место заузима следећи спортиста са ранг 

листе. 
Члан 8. 

 
Спортиста којем је одобрена стипендија за текућу годину, у ПСС закључује 

Уговор о стипендирању којим се утврђују међусобна права и обавезе. 

 
Члан 9. 

 
ПСС је дужан да у року од три дана од када се од стране МОС изврши 

пренос средстава за стипендије на рачун ПСС, иста уплати спортистима. 

Уколико се појаве било које нове чињенице које утичу на регуларност 
исплате стипендија, ПСС је дужан да у најкраћем року обавести МОС.  

 
Члан 10. 

 

Број стипендија које могу добити врхунски спортисти аматери за спортско 
усавршавање националног ПСС одређује се према рангу спорта утврђеном 

Националном категоризацијом спортова, и то: 
1) прва категорија спортова - 15 стипендија по савезу; 
2) друга категорија спортова - 10 стипендија по савезу; 

3) трећа категорија спортова - пет стипендија по савезу; 
4) четврта категорија спортова - три стипендије по савезу. 

 
Члан 11. 

 

Висина месечног износа стипендија за спортско усавршавање врхунских 
спортиста аматера утврђује се према следећим критеријумима: 

1) врхунски спортиста - заслужни спортиста - једна и по просечна нето 
зарада у Републици Србији за месец децембар претходне године, према 
подацима органа надлежног за послове статистике; 

2) врхунски спортиста - међународни ранг - једна просечна нето зарада у 
Републици Србији за месец децембар претходне године, према подацима 
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органа надлежног за послове статистике; 
3) врхунски спортиста - национални ранг - 70% просечне нето зараде у 

Републици Србији за месец децембар претходне године, према подацима 
органа надлежног за послове статистике. 

 
Члан 12. 

 

Стипендија за спортско усавршавање врхунског спортисте аматера утврђује 
се за период од годину дана и исплаћује у складу са уговором који закључују 

надлежни национални ПСС и министарство надлежно за послове спорта, у складу 
са Законом. 

Члан 13. 

 
Новчану помоћ може добити врхунски спортиста са посебним заслугама за 

развој спорта у Републици Србији, који је Националном категоризацијом 
спортиста рангиран као врхунски спортиста - заслужни спортиста. 

Врхунски спортиста из става 1. овог члана може добити новчану 
помоћ ако су испуњени следећи услови: 
1) да је у претходним годинама постигао спортске резултате предвиђене за 

категорисање у ранг врхунски спортиста - заслужни спортиста; 
2) да нема статус професионалног спортисте, у складу са Законом; 

3) да је члан надлежног националног ПСС, чијим се програмима остварује општи 
интерес у области спорта, односно организације у области планинарског 
спорта чланице ПСС; 

4) да се новчаном помоћу покривају трошкови које је спортиста лично имао за 
припреме или учешће на такмичењу или за лечење проузроковано повредом 

насталом на такмичењу; 
5) да је надлежни национални ПСС утврдио да постоји оправдана потреба за 

новчаном помоћи врхунском спортисти, односно да трошкови из става 2. тачка 

4. овог члана нису већ покривени давањима организације у области 
планинарског спорта, ПСС, спонзора или донатора; 

6) да трошкови лечења нису покривени здравственим осигурањем, у складу са 
законом; 

7) да га надлежни национални ПСС предложи у годишњем програму за доделу 

новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама. 
Изузетно од става 1. овог члана, новчану помоћ може добити и врхунски 

спортиста који је члан националне спортске репрезентације, а који је услед 
несрећног случаја трајно спречен за бављење спортским активностима. 

Врхунски спортиста из става 1. овог члана који је био освајач медаље на 

Олимпијским играма, светском или европском првенству и спортиста из става 2. 
овог члана, може добити новчану помоћ и ако нису испуњени услови из става 2. 

тач. 1) - 4) овог члана ако у последњих шест месеци остварује просечни месечни 
приход испод просечне нето зараде у Републици Србији, или постоји неки други 
посебно оправдани разлог за давање помоћи ( лечење и сл.). 

 
Члан 14. 

 
Критеријуми за утврђивање висине новчане помоћи врхунском 

спортисти који испуњава услове из предходног члана став 2. овог 

правилника су: 
1) за покриће трошкова припрема и учешћа на такмичењу - до пет 
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просечних нето зарада у Републици Србији за месец децембар претходне 
године, према подацима органа надлежног за послове статистике, у зависности 

од стварних потреба врхунског спортисте, категорије планинарског спорта и 
процене у којој мери ће давање накнаде утицати на његове будуће спортске 

резултате и развој спорта у Републици Србији; 
2) за покриће трошкова лечења - до десет просечних нето зарада у Републици 

Србији за месец децембар претходне године, према подацима органа 

надлежног за послове статистике, у зависности од стварних потреба врхунског 
спортисте, категорије планинарског спорта и процене у којој мери ће давање 

накнаде утицати на његове будуће спортске резултате и развој спорта у 
Републици Србији. 

Новчана помоћ врхунском спортисти из предходног члана ст. 3. и 4. 

овог правилника одређује се према следећим критеријумима: 
1) ако спортиста не остварује приходе - једна просечна нето зарада у 

Републици Србији за месец децембар претходне године, према подацима 
органа надлежног за послове статистике; 

2) ако спортиста остварује приходе испод половине просечне нето зараде 
у Републици Србији - износ до просечне нето зараде у Републици Србији за 
месец децембар претходне године, према подацима органа надлежног за 

послове статистике, у зависности од стварних потреба врхунског спортисте, 
ранга у оквиру спортског статуса врхунског спортисте и категорије 

планинарског спорта; 
3) за трошкове лечења и сличне потребе - до пет просечних нето зарада у 

Републици Србији за месец децембар претходне године, према подацима 

органа надлежног за послове статистике, у зависности од стварних потреба 
врхунског спортисте, ранга у оквиру спортског статуса врхунског спортисте и 

категорије планинарског спорта. 
 

Члан 15. 

 
Тумачење овог Правилника даје Управни одбор ПСС. 

 
Члан 16. 

 

Измене и допуне овог правилника врше се на начин и по поступку 
предвиђеном за његово доношење. 

Члан 17. 
 

Овај правилник ступа на снагу, даном усвајања на седници УО ПСС.             

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник од 
17.09.2014. године. 

 

Председник       Председник       

Комисије за кадрове, признања,   Планинарског савеза Србије                 

награде и категоризацију  

_____________________________   ___________________________                       

( Лазар Попара )               ( Борис М. Мићић ) 


