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ПРЕДГОВОР 

Ово је први приручник с тематиком ко ја се односи на функционисање спорт-
ск их центара у Србији. Ова публикација је не до ста ја ла спортск ој јавности и на ме ње на 
је свима који се ба ве по сло ва њем спортск их центара. Она представља на ста вак едука-
тивних ак тивности ко је планира и спроводи Асоцијација спортск их центара Србије.

Период који је иза нас је карак теристичан, између оста лог, и по пропустима у 
раду, који су че сто доводили до урушавања и пропадања спортск их центара. Асоција-
ција спортск их центара Србије је осећала потребу да објави ова кав стручни и едука-
тивни материјал, који ће помоћи да се за у ста ве и елиминишу пропусти у наредном 
периоду.

Асоцијацију спортск их центара Србије – АСЦС основали су 28. фебруара 2002. 
године, у Но вом Са ду:

ЈП СПЦ “Војводина” Нови Сад,• 
СЦ “Чаир” Ниш, • 
Градски центар за физичку културу ‘’Стари ДИФ’’ Београд, • 
СРЦ “Та шмај дан” Београд, • 
ЈП СПЦ “Мла дост” Крагујевац, • 
Центар за физичку културу “Врачар” Београд, • 
СПЦ “Миленијум” АД Вршац, • 
СРЦ “Бањица” Београд и • 
Спортс ки са вез општ ине Зрењанин. • 
 
Од са мог оснивања Асоцијација спортск их центара Србије водила је рачуна 

о свом позиционирању у јавности, спортск им и државним институцијама, као и о 
потенцијалним пословним партнерима. 

Будући да се налазимо у процесу транзиције у ко јој кључно ме сто заузима 
приватизација, највећи заједнички интерес спортск их центара у наредном периоду 
биће аде кват но решење приватизације, од ко га ће зависити будућност центара, 
спорта у целини, спортиста и великог броја радника у спортск им центрима.

Све ак тивности Асоцијације спортск их центара Србије су у сагласности са 
Националном стратегијом развоја спорта у Србији за период 2008-2012, ко ја се 
односи на спортск е објек те и чији су основни циљеви:

Развој инфраструкт уре спортск их обје ка та у Србији, чиме се обез бе ђу ју услови • 
за професионални спорт, али и за развој школ ског и рекреативног спорта
Брига о спортск им објект има од зна ча ја за Републику Србију, од но сно • 
управљање инвестицијама, изградња, опремање, рекон струкција и одржавање 
тих обје ка та, као и праћење то ка изградње инвестиција (спортск и објект и од 
националног зна ча ја, велики спортск и центри, базени, спортск е и фиску лтурне 
са ле, отворени спортск и терени и деч ја игралиш та, клизалиш та и сл.)
Отвореност обје ка та за све заинтересоване, ка ко би се на тај начин омогућио • 
развој врхунског спорта, али и друге акције од оп штег друш твеног интереса
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Успостављање механизма за повећање обима бављења спортом свих грађана • 
у оквиру и ван спортск их организација
Систем ско планирање изградње и одржавања спортск их обје ка та и • 
успостављање правног механизма за очу ва ње на ме не постојећих спортск их 
обје ка та
Успостављање и ажурирање информационог система спорта у Републици • 
Србији
Омасовљење учешћа грађана у рекреативном вежбању• 
Учешће де це и омладине у спортск им ак тивностима, као предуслов њиховог • 
физичког и мен тал ног развоја
Развој школ ског, предш кол ског и универзит ет ског спорта• 
Развој рекреативног спорта• 
Развој врхунског спорта.• 

  Објављивање приручника ‘’Функционисање спортск их центара’’ 
је пилот пројекат од великог зна ча ја, јер омогућава спортск им центрима, њиховим 
корисницима и осталим заинтересованим субјект има из области спорта да на јед-
ном ме сту добију дирек тне и корисне информације о општ им стандардима у раду 
спортск их центара. Овај пројекат је осно ва за постављање и озваничавање стандар-
да у раду спортск их центара и обје ка та у Србији, али је зна ча јан и за друге су бјек те из 
области спорта, јер омогућава стицање нових са зна ња, ка ко Министарству омладине 
и спорта, та ко и Спортс ком са ве зу Србије и другим спортск им савезима, спортистима, 
сродним организацијама и грађанима уоп ште.

По себ но се захваљујемо Министарству омладине и спорта Републике Србије 
на покровитељству, великој помоћи и разумевању у спровођењу овог зна чај ног 
пројект а. Та ко ђе се захваљујемо Спортс ком са ве зу Србије и Ду шку Петровићу на 
логистичкој подршци у припреми публикације.

У Београду, ма ја 2008. Председник Асоцијације СЦ Србије

дипл. инж. Ранко Матијашевић
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РЕЧ АУТОРА

Публикација представља по ку шај да се сажето, на јед ном ме сту, представи 
функционисање и оста ле ак тивности ко је се од но се на „живот“ и рад спортск их 
центара. Материја је ком плек сна јер садржи еле мен те који се од но се на планирање, 
управљање, организацију програмског садржаја, опремање, одржавање, без бед ност, 
кон тролу и оста ле важне „став ке“ ко је омогућавају успе шно по сло ва ње уста но ва овог 
типа.

Разматран је правни, економски и технички аспект ове проблематике.

Аутори се на да ју да ће овим приручником подстаћи спортск у јав ност да 
допринесе функционисању спортск их центара. Та ко ђе, оче ку ју и сугестије ко је ће 
допринети успе ху процедура ко је се од но се на рад ових уста но ва.

У Београду, ма ја 2008.      Аутори
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1. УВОД

Спортс ки центри су објект и за спорт и рекреацију ван школ ске омладине 
и одраслих – тзв. масовни спорт. Имају отворене и затворене просторе, а програм 
спортск их центара се дефинише зависно од величине насеља или де ла града у ко јем 
се центар налази, и броја становника – потенцијалних корисника који гравитирају ка 
том подручју.

Затворене просторе спортск их центара чине:

јед на или више дворана / са ла• 
пливачки ба зен за одрасле• 
евен ту ал но пливачки ба зен за де цу.• 
 Отворене просторе чине:• 
разне врсте игралиш та• 
отворени ба зен за одрасле• 
отворени ба зен за де цу• 
трим ста зе• 
бициклистичке ста зе• 
отворени терени (пољане) за сун ча ње и игру.• 

За ове објек те не по сто је прецизно израђене норме ко је се од но се на димензије 
– габарите појединих простора.

Према проф. Милану Митровићу, Архит ек тон ски фа кул тет у Београду, типови 
спортск их зо на и спортск их центара се де ле на следећи начин:

1,6 hа – А тип спортск е зо не (нпр. Студент ски град у Но вом Београду), за 5.000 • 
становника (простор 125м х 125м)
2,8 hа – Б тип спортск е зо не, за 10.000 становника (простор 167м х 167м)• 
4,0 hа – Ц тип спортск е зо не, за 15.000 – 20.000 становника (простор 200м х • 
200м)
 Према истом аутору, типови спортск их центара су:• 
6,0 hа – А спортск и центар, за око 50.000 становника (простор 245м х 245м)• 
8,0 hа – Б спортск и центар, за град/насеље 100.000 становника (простор 282м • 
х 282м)
9,0 hа – Ц спортск и центар, за град изнад 100.000 становника (простор 300м х • 
300м)

При то ме, треба рачунати да око 30% површине ком плек са треба да је под 
зеленилом, а око 12% површине под комуникацијама и саобраћајницама.

Генерално, постоји велики број облика и садржаја рада – програмских 
садржаја на подручју спорта и рекреације. Оне су инициране различитим потребама 
корисника.

Према архит ек ти Сло бо да ну Илићу, спортск и центри мо гу бити рејонски, 
градски, универзит ет ски, народни. Они подразумевају ма њу или већу скупину 
обје ка та и површина на су вом и води на ме ње ну деци, омладини, грађанима свих 
старосних група и спортистима – аматерима и професионалцима. Величина спортск-
ог центра зависи од броја становника области, рејона или града, као и од минималног 
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програмског садржаја који задовољава потребе физичке културе – спорта. Сва ка ко да 
зависи и од низа других условљености ко је спадају у до мен урбанистичке делатн ости 
планирања. Имајући ово у виду, Интернационална академија за спорт, рекреацију и 
изградњу спортск их обје ка та (IAB) је предложила, на осно ву рада својих многобројних 
стручњака и предлога многих националних са ве за, по дат ке за урбано планирање, 
програмирање и димензионисање величина спортск их центара и обје ка та, при че му 
глобални садржај, без обз ира на област, рејон или величину града, треба да има:

отворене површине за борилишт а – игралиш та и површине зеленила• 
во де не површине – језера, реке, де ло ве морског приобаља и ба зе не разних • 
димензија и на ме на
објек те високоградње за разне врсте спортова у затвореном простору из • 
области индивидуалних, коле кт ивних, дуелних спортова, што се односи и на 
отворене површине.

Да нас се у све ту и код нас подижу многобројни објект и вишенаменског 
карак тера, у којима се мо гу једновремено остварити функције спор та и рекреације, 
разоноде, трговине и угоститељства, ску по ва, концерата и слично (нпр. „Спенс” у Но-
вом Са ду, „Чаир” у Нишу). Циљ је да се што више људи/корисника привуче ка спорту и 
рекреацији, да слободни део времена бу де у функцији рекреације било на отвореним 
просторима, било у дворанама.

Проблематиком спортск их обје ка та и спортских, од но сно спортск о-
рекреативних центара ба ве се мно ге струке: архит ек те, лекари, спортск и радници, 
биолози и други.

Сматра се да спортск и обје кат не би требало да бу де удаљен од корисника 
више од 1,5км, од но сно не више од 15 минута хо да.

Према За ко ну о спорту («Сл. гласник РС», бр. 52/96 и 101/2005 - др. за кон), 
„општ и интерес у области спорта, за чије се остваривање средства обез бе ђу ју у бу џе-
ту Републике и приређивањем игара на срећу, у скла ду са за ко ном, је сте остваривање 
програма или де ло ва програма ..... организација (спортск их центара, спортск их кам-
по ва и др.) којима се доприноси развоју спорта“ (члан 69).

Спортс ки од но сно спортск о-рекреативни обје кат је грађевина, од но сно 
простор (грађевински обје кат, тј. ње гов део или уређена површина), на ме њен за 
спортск е ак тивности, који може да има пратећи простор (санитарни, гардеробни, 
спремишни, гледалишни и други) и уграђену опрему (грађевинску и спортск у). То је 
простор у ко ме се изводе одређене спортск е или спортск о-рекреативне ак тивности, 
подразумевајући вежбалиш те - простор на ко ме, или у ко ме се ак тивност изводи, 
пратеће просторе - просторе потребне корисницима за функционално и удоб-
но извођење ак тивности, помоћне просторе - просторе потребне за одговарајуће 
функционисање објек та, гледалиш те са својим пратећим просторима, као и све оста-
ле просторе, као што су прилаз, пролаз, паркинг или слично.

Руковођење и управљање објект има спорта и спортск е рекреације је област 
ко ја се у нас недовољно изучава. Руководиоци - управљачи обје ка та се рет ко образују 
за ове специфичне по сло ве. Други проблем је да објект и, раније финансирани 
буџет ским средствима, прелазе на систем самофинансирања, за шта је потребна 
уме шност менаџера. Че сто се де ша ва да се, услед не у спе шног преласка на нови 
систем финансирања који се заснива на комерцијалним садржајима и исплативости 
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функционисања ових обје ка та по програмској спортск ој или рекреативној шеми, ме-
ња основ на планирана функција објек та, не а де кват на друш твеним потребама и у 
супротнос ти са уложеним друш твеним средствима планираним за одређену на ме ну/
функцију.

Ме наџ мент (енглески ma na ge ment – управљање) спортск их и спортск о-
рекреативних обје ка та је процес којим се омогућава одговарајуће функционисање 
(„живот и рад“) објек та планираног и уређеног за одређене друш твене потребе. Тај 
процес представља сушт ину обез бе ђе ња материјалних усло ва за обављање спортск-
их ак тивности, од но сно спортск е делатн ости, чији је главни планер и извршилац 
менаџер спортск ог, од но сно спортск о-рекреативног објек та.

Постоји више по де ла спортск их обје ка та. Они мо гу бити отворени и 
затворени (са ле за физичко васпитање, вишенаменске спортск е ха ле, комплексни 
спортск и центри), мо гу бити намењени организованом спорту, врхунском спорту 
или рекреацији грађана. Неки простори се та ко ђе мо гу прилагодити спортск им ак-
тивностима (паркови, дворишт а, холови или ходници шко ла у не до стат ку са ла за 
физичко васпитање) или спортск им манифестацијама (тргови, улице). По себ но се 
у све ту води рачуна о изградњи или прилагођавању ових обје ка та та ко да их мо гу 
користити хендикепирана лица, чиме се премошћују баријере ко је имају у сва ко днев-
ном животу.

2. ЧЛАН СТВО АСОЦИЈАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ЦЕНТАРА СРБИЈЕ

Ста тус чла на Асоцијације спортск их центара Србије тренутно има 36 највећих 
и најзначајнијих спортск их центра у Републици Србији. Жеља свих чла но ва је да се 
у ову спортск у организацију укључе сви спортск и центри из на ше државе, ка ко би 
заједнички остварили за дат ке и циљеве ко је је пред се бе и пред спортск у јав ност 
поставила Асоцијација спортск их центара Србије.

3. СПЕЦИФИЧНОСТИ СПОРТСКИХ ЦЕНТАРА

Власници спортск их центара мо гу бити држава или ло кал на управа, непрофитне 
организације, приватна лица или корпорације. Од извора средстава којима се 
финансирају ови објект и зависи и управљачка структ ура, квалит ет одржавања, 
организованост коришћења и све у куп на ефикасност употребе. Основни циљ је 
да објек те квалит етно користи што више људи за спорт и рекреацију. Планирање, 
изградњу и коришћење спортск их обје ка та прати велики број друш твених делатн-
ости и грана индустрије – ло кал на управа, институције ко је се ба ве урбанизмом и 
уређењем грађевинског земљиш та, секретаријати и управе за спорт, пројект ни бирои, 
грађевинска предузећа, индустрија грађевинског материјала, произвођачи опреме и 
специфичних инсталација ко је се уграђују у ове објек те, произвођачи и дистрибу тери 
спортск их реквизита, фирме ко је се ба ве марк етингом, организације ко је изнајмљују 
опрему за ма сов на спортск а такмичења.

Специфичност управљањa оваквим објект има произилази из великог броја 
корисника, различитог броја спортск их ак тивности које се у њима одвијају, посебним 
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хигијенским и осталим стандардима, неопходним захтевима који се од но се на 
сигурност и без бед ност коришћења. Та ко ђе, просторне карак теристике и пројект-
антс ки захтеви морају бити у скла ду са овим специфичним параметрима. У том смислу 
се у по след ње време у ова кве објек те уграђују специјални материјали у по гле ду под-
ло га или од вод ња ва ња, и слично.

Принципијелно, управљању спортск им и спортск о-рекреативним објект има 
се не по кла ња довољна пажња, већ се оно третира као пратећи садржај спортск е 
делатн ости и спортск их манифестација. У све ту је ме наџ мент спортск их обје ката 
врло развијен. И у нас је потребно променити схва та ња и, примењујући савремене 
теорије организације и управљања, уздићи ове процедуре на виши ниво, као аде-
ква тан одговор на но ве зах те ве међународних спортск их манифестација и на њихове 
високе стандарде.

4. ПРАВНА РЕГУЛАТИВА

Планирање, изградња и коришћење спортск их обје ка та и спортск их центара 
уређени су За ко ном о спорту (“Сл. гласник РС”, бр. 52/96 и 101/2005 - др. за кон), 
Правилником о утврђивању ближих критеријума за утврђивање оп штег интереса у 
области спорта (“Сл. гласник РС”, бр. 39/2006) и Правилником о условима за обављање 
спортск их ак тивности и делатн ости (“Сл. гласник РС”, бр. 30/99).

Спорт је: спортск о образовање (об у ча ва ње у физичком вежбању, развој 
физичких способности и стицање спортск их навика); такмичарски спорт (спортск е ак-
тивности усмерене на постизање спортск их рез ултата); рекреативни спорт (спортск е 
ак тивности усмерене на рекреацију ко је се изводе са мо стал но или у спортск им и 
другим организацијама); школ ска спортск а такмичења (спортск а такмичења ученика 
и сту де на та). Спортс ке ак тивности об у хва та ју: физичко вежбање (об у ча ва ње, тренинг 
и рекреативна ак тивност) и спортск е приредбе (спортск а такмичења и спортск е ма-
нифестације). Спортс ке ак тивности остварују се са мо стал но и у спортск им и другим 
организацијама. Спортс ке делатн ости су делатн ости којима се омогућавају спортск е 
ак тивности, од но сно обез бе ђу ју услови за њихово обављање.

Спортс ку организацију као предузеће, од но сно уста но ву, мо гу основати 
физичка лица, спортск е организације и друга правна лица. У спортск ој организацији 
спортиста може да се бави спортск им ак тивностима професионално или аматерски. 
Спортс ка организација може обављати спортск е ак тивности ако има обез бе ђен 
одговарајући простор, од но сно обје кат, одговарајућу опрему, одговарајуће стручне 
раднике у зависности од врсте спорта, одговарајуће спортск е стручњаке за во ђе-
ње спортск их ак тивности и ако испуњава усло ве у по гле ду без бедности спортиста у 
бављењу спортск им ак тивностима.

Изградња, опремање и одржавање спортск их обје ка та је општ и интерес, за 
чије се остваривање средства обез бе ђу ју у бу џе ту Републике, општ ине или града и 
приређивањем игара на срећу.

Власник је дужан је да спортск и обје кат користи у скла ду са прописима и на ме-
ном објек та и одржава та ко да је он технички исправан, да су обе зб еђени сигурност 
спортиста, других учесника и гле да ла ца и одговарајући санитарно-хигијенски услови. 
Он одговара за ште ту ко ја на ста не учесницима, гледаоцима и трећим лицима услед 
не до стат ка спортск ог објек та, по општ им правилима о објект ивној одговорности.
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Организација може да обавља делатн ости у области спорта ако има 
одговарајући спортск и простор, од но сно обје кат са основним просторијама, од-
но сно површинама за извођење јед не или више спортск их ак тивности, пратећим 
просторијама, инсталацијама и одговарајућом техничком опремом, као и 
одговарајућим пословним просторијама с пратећим WC-ом. Сматра се да простор од-
но сно обје кат испуњава усло ве ако има:

основ не и пратеће просторије ко је испуњавају оп ште усло ве за коришћење • 
(санитарно-хигијенске, противпожарне и друге), при че му:
код • основних просторија, од но сно површина: димензије ко је омогућавају да 
се на ње му не сме та но одвија нај ма ње јед на де лат ност, под ло гу од материјала 
прописаног спортск им правилима, покривен простор за вежбање нај ма ње 4 x 
4 м, висине 2,60 м, или отворен простор 10 x 20 м, за обављање делатн ости об у-
ча ва ња у физичком вежбању, развоја физичких способности, стицања спортск-
их навика и рекреативног спорта, осим делатн ости фитнес центара, боди- 
билдинг и сличних организација. Основ не просторије, од но сно површине и 
димензије спортск ог објек та зависе од врсте спорта – атл етика; боди-билдинг; 
бокс, тајландски бокс и кик бокс; дизање те го ва; џу до, кунг фу, ву шу, кен до; 
фитнес; гимнастички спорт; једрење, ка јак, ка ну, ве сла ње, једрење на дасци; 
карате; коњички спорт; ку гла ње; ма че ва ње; фуд бал; хо кеј на трави; кошарка; 
мали фуд бал; од бој ка; пливање, синхроно пливање; рукоме т; рвање; скијање 
- алп ске и нордијске дисциплине; ско кови у во ду; стони тенис; шах; те квон-
до; тенис, ватерполо; спортск и плес (латиноамерички и класични); ритмичко- 
спортск а гимнастика; спортск и аеробик;
од • пратећих просторија нај ма ње: гардеробе величине од јед ног квадратног 
метра по јед ном кориснику, с тим да су женске гардеробе одво је не од муш-
ких гардероба, умиваонике, са једним уређајем за прање руку на пет на ест 
корисника простора за вежбање, просторију за спортск у опрему (справе и 
реквизите) одговарајуће величине, купатило са једним ту шем на сва ка четири 
корисника простора за вежбање, с тим да су купатила одређена за жене одво-
је на од купатила за муш карце, то а лет са по једним ме стом, са предпростором 
и WC кабином, на сваких два де сет корисника истог по ла, гледалишни простор 
од нај ма ње 100 ме ста за се де ње, уколико се баве организовањем спортск их 
приредби;
од • инсталационо-техничких уређаја: прикључке за во до вод ну (хлад на и то пла 
во да), канализациону и елек тричну мрежу; инсталације и капацит ете грејних 
те ла ко је омогућавају да се температура у сали са пратећим просторијама 
прилагоди потребама обављања делатн ости, с тим да температура у простору 
за вежбање, гардероби и купатилу не може бити нижа од 21ОC; инсталације 
расхладног уређаја у објект има клизалиш та, инсталације филтерског 
постројења у објект има ба зе на и инсталације за загревање во де ко је обез бе-
ђу ју температуру од нај ма ње 23ОC, вентилационе уређаје, од но сно отворе који 
обез бе ђу ју одговарајући ниво вентилације, у зависности од врсте делатн ости 
и планираног броја учесника и гле да ла ца, противпожарне уређаје, разгласне 
уређаје јачине ко ја омогућава ефикасно коришћење сразмерно величини 
објек та, инсталације за равномерно осветљавање затворених де ло ва објек та 
где се одвија де лат ност, заш тићене од удара, ко је емитују све тлост јачине 150 
лук са на висини 1 метар од по да, на начин којим се онемогућава стварање 
сенки, треперење и бле сак; 
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ком пле тан • прибор и средства за пружање прве помоћи;
одговарајућу • спортск у опрему, по врстама и количини, зависно од врсте 
спорта. Спортс ка опрема и реквизити об у хва та ју производе на ме ње-
не опремању фиску лтурних са ла, спортск их дворана, спортск их клу бо ва, 
стадиона, отворених терена за такмичење и рекреацију и дечјих вртића;
уколико у циљу осигурања без бедности спортиста и других лица предузме, у • 
скла ду са за ко ном и спортск им правилима, мере ко је омогућавају предупређење 
ризика на стан ка ште те и мере којима се утиче на повећане ризике.
Зна чај но је да права и одговорности учесника у власништ ву и управљању 

објек том бу ду стрикт но дефинисана закон ским оквирима, ка ко не би долазило до 
злоупотреба и ка ко би се заш титили корисници.

Одговарајућим закон ским ак тима и прописима нужно ја да се обез бе де услови 
за исправно руковођење објек том у циљу задовољавања потреба корисника, без 
угрожавања шире друш твене заједнице или природне околине у ко јој је обје кат 
лоциран.

Законима и прописима се решава:
коришћење, од но сно приступачност објек та (ко ја категорија корисника и под • 
којим условима може да га употребљава);
функционалност објек та, кроз нормативе простора, по себ но у вези са • 
међусобним положајем и повезаношћу;
величина обје ка та (вежбалиш та дефинисана правилима спортск их дисциплина, • 
остали простори нормативима о квадратури по кориснику);
заш тита околине (по себ но у вези са отвореним објект има који се сме шта ју у • 
природну средину);
сигурност, ка ко корисника, та ко и заш тита објек та од намерних ошт ећења или • 
ошт ећења проузрокованих временским и другим приликама;
хигијена, у смислу обез бе ђе ња чистог, здравог и угод ног окружења за • 
одговарајуће спортск е или спортск о-рекреативне ак тивности;
финансирање објек та кроз успе шно по сло ва ње усклађивањем прихода и • 
расхода;
транспарентно ст рада објек та, ради остваривања кон тролне функције, ко ја • 
повећава сте пен задовољења свих претходних зах те ва.

5. ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ЦЕНТАРА

Ста ње спортск их обје ка та у нас је најчешће ло ше. Инвестиционо и текуће 
одржавање не спроводи се редовно због не до стат ка финансијских средстава, ка-
ко за одржавање кључних спортск их обје ка та, та ко и обје ка та физичког васпитања. 
Чести су градови који уоп ште и не ма ју неки већи спортск и обје кат, или универзални 
простор на ко ме се може успе шно реализовати спорт и рекреација становништв а. 
Спортс ки простори – отворени и затворени, че сто, са из узецима, не до ста ју чак и у 
туристичким местима (ба ње, планинска одмаралишт а) у којима би то била успе шна 
до пу на туристичке по ну де. Врло че сто ови објект и не задовољавају ни пројект антс ке 
параметре који се од но се на сигурност приликом спортск их ак тивности, а нарочито 
на одигравање великих спортск их такмичења и манифестација где постоји проблем 
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у без бедности коришћења и приступачности прилаза појединим деловима објек та. 
Чест је и не до ста так адекватних паркинга за путничка возила, или чак и за ауто бу се 
који до во зе спортск е екипе.

По себ на карак теристика је недовољан број санитарних простора за гле да о-
це. Велики проблем је и не а де ква тан пратећи простор за кориснике спортск их услу га 
и такмичаре – мали број свлачионица, неадекватни санитарни простори и простори 
за хигијену, и че сто у ло шем ста њу ко је зах те ва поправку или за ме ну водоводних и 
канализационих инсталација. Врло че сто не постоји по себ на аде кват на („чиста“) ве за 
између свлачионица и спортск их са ла, што је неповољно са хигијенског аспек та.

Коришћење објек та мора се ускладити са реалним потенцијалима ње го вог 
програмираног капацит ета, по себ но са аспек та ње го ве амортизације, јер успе шно 
управљање објек том подразумева ње го во трајање, а то подразумева обез бе ђе но 
финансирање за ме не свих дотрајалих де ло ва, као и обнављања ислужене опреме но-
вом и технолошки савременијом.

6. ЕКСТЕРИЈЕР И ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ СПОРТСКИХ 
ЦЕНТАРA

Спортс ки/спортск о-рекреативни обје кат је материјални предуслов нео п хо-
дан за реализацију спортск их и рекреативних ак тивности, али му се че сто, по себ но 
при планирању, од стране стручњака из области спорта и рекреације, не поклања 
довољна пажња, већ се ње го во по сто ја ње и функционисање узима као да то. 
Најчешће се о објек ту размишља тек он да ка да се поч не користити и ка да се покажу 
одређене мањкавости и проблеми у ње го вом функционисању, или ка да је потребно 
да се организује ње го во одржавање, управљање и финансирање. Занемаривање 
било ко је фа зе процеса на стан ка објек та, међутим, унапред осу ђу је ње го во успе шно 
функционисање, по го то ву што се обје кат гради и уређује за дужи временски период.

Ка да потребе, жеље и интересовања будућих корисника објек та нису све о бу-
хват но са гле да не, ризикују се каснији суко би интереса. Чести су случајеви у пракси 
измене на ме не објек та, јер за одређен вид ак тивности не постоји довољан број 
корисника. Циљеви друш твене заједнице та ко ђе морају бити подвргнути експертс-
ким проверама, с обз иром на реалне потенцијале средине за ко ју се обје кат гради. 
Ово се нарочито односи на капацит ете спортск их центара.

Према проф. Зорици Петровић, са Фа кул тета спорта и физичког васпитања у 
Београду, обез бе ђе ње средстава че сто се поставља као највећи проблем у читавом 
процесу. Може се решавати на више начина — из државних фон до ва, уз помоћ 
приватних инвеститора, спонзора, самодоприносом. Економски аспект планирања, 
поред обез бе ђе ња средстава, односи се и на одређивање це не објек та, и то не са-
мо це не изградње објек та, већ и це не објек та у функционисању. Че сто, обје кат који 
је јефтинији при изградњи бу де зна чај но скупљи при експлоатацији, због скупљег 
одржавања, краће амортизације, више радника потребних за одржавање, итд.

Постоји низ зах те ва који се подразумевају при из бору локације, почевши од 
одговарајућег земљиш та (величина, сигурност, квалит ет, инсолација, ружа ветрова и 
сл.), преко положаја у граду, односно насељу (утицај околних обје ка та и утицај са мог 
објек та на околину, приступ, саобраћајне ве зе), до постојеће инфраструкт уре и ко му-
нал не опремљености. Битно је истаћи нео п ход ну уса гла ше ност између на ме не објек-
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та и ме ста ко је се бира за ње го ву изградњу.
Изградња и опремање објек та обављају се по утврђеним нормама, али за сваки 

поједини обје кат, с обз иром на профил будућих корисника, локацију, припадност, начин 
функционисања или слично, нео п ход но је применити различите норме и стандарде, те 
учешће менаџера у овој фази на стан ка објек та зна чај но олак ша ва касније управљање 
/ руковођење радом објек та.

7. ЕНТЕРИЈЕР И ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОКВИРУ 
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА

Спортс ке дворане су нат кривене грађевине намењене за над ме та ња и 
приредбе, са гледалиш тем, за на ста ву физичког васпитања, рекреацију и вежбање. 
Стадиони су, по правилу, отворене грађевине, са великим борилишт ем и великим, 
најчешће амфит еатралним гледалиш тем. Изградњом пот пу но нат кривених стадиона 
са сталним или помичним кровом, као и дворана са великим капацит етом (и до 30.000 
гле да ла ца) не ста ју чврсте разлике, па се и велике дворане називају затвореним 
стадионима. 

Савремене спортск е грађевине морају осигурати велики ком фор корисницима, 
такмичарима и гледаоцима, могућност вишенаменске употребе и високог нивоа 
медијског преноса, као и одржавање музичких и сличних приредби и јавних ску по ва 
без обз ира на се зо ну, до ба да на или временске прилике. У по след ње време телевизија 
је ушла у свет спорта и по сте пе но га комерцијализовала, па да нас својим захтевима 
дирек тно утиче на концепцију спортск их грађевина, по на ша ње гле да ла ца, по го то ву 
на фу дбалским утакмицама, као и на до но ше ње све строжих прописа на стадионима.

Према проф. Николи Цекићу, са Грађевинско-архит ек тон ског фа кул тета у Нишу, 
организације по сло ва ња спортск ог центра је да се анализирају сви релевантни 
елементи који су у функцији садржаја у простору, да се утврди технологија коришћења 
простора за поједине ак тивности, да се утврде типови кон струкција, распони, врсте 
материјала за поједине де ло ве објек та, да се изврши архит ек тон ско-грађевинска 
анализа простора, да се утврде технички и физички захтеви код пројект овања и 
грађења, као што су: аку стика, осветљење, климатизација, сигурносни захтеви. 
Спортс ке ак тивности се одвијају на следећим површинама:

травнатим површинама– вежбалиш та, игралиш та, борилишт а, тркалиш та, • 
бацалиш та, стрелишт а, летилиш та (отворени објект и)
пешчаним површинама – игралиш та, тркалиш та, доскочишта (отворени • 
објект и)
површинама од шљаке – игралиш та, тркалиш та, залетиш та, ста зе (отворени • 
објект и)
бетон ским површинама – клизалиш та, ста зе, ста јан ке, мини голф, ку га не • 
(отворени објект и)
асфалтним површинама – ста зе, ку гла не, (игралиш та) (отворени и затворени • 
објект и)
дрвеним подовима – вежбалиш та, игралиш та, борилишт а, ста зе, ку гла не • 
(затворени објект и)
подовима од ве штач ке материје – вежбалиш та, игралиш та, борилишт а, • 



Функционисање спортских центара 19

тркалиш та, залетиш та, доскочишта, ста зе (отворени и затворени објект и)
воденим површинама – ста зе: ве сла ње, једрење, мотонаутика, скијање на • 
води; пливалиш та: пливање, ско кови у во ду, ватерполо (отворени објект и)
снежним површинама – ста зе; скијалишт а; терени; ско кови (отворени објект и • 
– природни снег)
леденим површинама • — клизалиш та: хо кеј, карлинг, ста зе за брзо клизање, га-
ђа ње на ле ду (отворени и затворени објект и)
ак тивности у ва зду ху – летилиш та: моторно ле те ње, једриличарство, • 
падобранство, ле те ње у ба ло ну, ле те ње на „зма ју“.

Методологија планирања и функционисања спортск их центара се заснива 
на стандардима, нормативима за пројект овање и грађење објек та, ка ко би се 
задовољиле потребе појединаца – корисника: де це, омладине, рекреативаца (грађана, 
рекреативаца у туризму, рекреативаца кроз рекреацију у посебним спортовима ван 
ме ста ста но ва ња: скијање, планинарење, једрење...).

8. ПРОГРАМСКА ШЕ МА И ПРОГРАМСКА ЕФИКАСНОСТ

Успе шна организација ак тивности, садржаја и до га ђа ја претп оставља 
планирану ше му остваривања, дефинисану са временског аспек та, затим са аспек-
та броја и категорија учесника (ка ко оних који ак тивност изводе, та ко и оних који 
сачињавају службе ко је обез бе ђу ју извођење ак тивности), уз дефинисање њихових 
непосредних за да та ка, као и планирање одговора на све нежељене могућности, ко је 
би се то ком извођења ак тивности мо гле догодити.

Ме наџ мент та ко представља одлучујући фак тор успе ха не са мо објек та, већ и 
ак тивности (спорта) ко јој је обје кат на ме њен.

За кориснике, који се мо гу јавити као непосредни учесници у ак тивности или 
као гледаоци-публика, значајни су ниво и обим услу га ко је ме наџ мент спортск ог објек-
та (МСО) обез бе ђу је. Истраживањима је утврђено да је корисницима важнији квалит-
ет од квантит ета услу га. Предвиђање жеља и потреба корисника, ради планирања и 
организовања одговарајућих служби, обез бе ђе ње сигурности и ком фора корисника 
представљају осно ве планирања МСО за овај аспект по сло ва ња.

Ка да су у питању запослени у објек ту, њихови основни интерес представљају 
услови рада, са јед не, и висина зараде, са друге стране, те се планирање овог облика 
МСО обавља у том смислу.

Власници објек та, поред одређене промоције објек та и стварања позитивне 
слике у јавности о ње го вом раду, теже профитабилности, од но сно заради. Због то га је 
нужно да се прецизира:

програм рада објек та,• 
број и категорије особља (запослених),• 
обим служби и опис њихових задужења,• 
капацит ет објек та (минимални, максимални, оптимални).• 

У оквиру та квог планирања и спровођења МСО, одговорност менаџера 
подразумева:

задовољавање потреба корисника;• 



Функционисање спортских центара20

обез бе ђе ње пријатног, угод ног и чистог окружења;• 
планирање и остваривање заш тите и сигурности;• 
обез бе ђе ње хигијенског и оста лог одржавања;• 
планирање марк етинга и од но са са јавношћу;• 
из бор одговарајућег особља;• 
успе шно финансијско по сло ва ње.• 
Принципи успе шне политике по сло ва ња, по себ но са финансијског аспек та, 

огле да ју се првенствено у:
распореду приорите та при организацији ак тивности;• 
уговарању за ку па и издавања објек та;• 
прављењу одређених уговора (са корисницима, сервисима који се користе • 
при одржавању објек та, са запосленима);
планирању бу џе та;• 
промоцији специјалних садржаја/ак тивности објек та;• 
кон троли трошк ова и губитака служби.• 

Организација програма допунских делатн ости требало би да је у функцији 
основ ног програма, а према врстама ак тивности мо гла би се класификовати на 
програме:

кинезиолошко-здравствених третмана,• 
културе, за ба ве и разоноде,• 
угоститељских и трговинских услу га,• 
рекламе и пропаганде,• 
осталих делатн ости (нпр. за ку па).• 

• 
У оквиру организационе структ уре за поједине програме делатн ости, дефинише 

се ко је програмер, а ко организатор и извођач програма. Спортс ки обје кат може са-
мо пружати услу ге изнајмљивања простора, а може се појавити као су бје кат у свим 
поменутим пословима. Без обз ира на то о ком се облику по сло ва ња радило, битно 
је да се изврши стрикт но усклађивање просторних и других могућности објек та са 
планираним програмом. Та ко ђе, зна чај но је и прецизно дефинисање међусобних од-
но са, ка да се обје кат изнајмљује носиоцима програма ван структ уре са мог објек та.

За поједине аспек те по сло ва ња именују се руководиоци, непосредно 
одговорни за планирање и извршавање по сло ва у одговарајућем сект ору. За по сло-
ве на одржавању објек та, поред стал но запослених, треба обе зб едити и повремено 
ангажовање стручних радника, према потреби. Број и структ ура запослених дефинише 
се на осно ву планираног програма рада, у ко ме зна чај ну став ку заузима планирање 
радног времена запослених, ко је треба да „покрије” ком плет но радно време објек та, 
као и евен ту ал не дежурне чуваре објек та, ван радног времена. Ов де се опет на гла ша ва 
максимално обез бе ђе ње ком фора и сигурности корисника, укључујући предвиђање 
ризика и ванредних околности.

Ка да је у нас престало бу џет ско финансирање спортск их и спортск о-
рекреативних центара, ка да су управе морале да рачунају са мо са средствима ко ја 
су са ме оствариле, у бројним случајевима ме ња на је првобитна на ме на објек та, ради 
профита – фаворизовање по слов ног простора који се издаје - на рачун спортск ог 
простора, и слично.
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9. МАРКЕТИНГ И МЕДИЈАЦИЈА

Марк етинг је кон цепт по сло ва ња оријентисан према купцима. У овом кон-
цеп ту пројект овање производа и услу га почиње од потрошача, а као циљ де ло ва ња 
поставља се задовољство потрошача.

У предузећима где је у потпуности примењен марк етинг кон цепт о потроша-
чима се брину сви запослени, а не са мо одељење за марк етинг. Посвећеност потро-
шачима се по себ но односи на за по сле не који су у дирек тном кон так ту са њима.

Кон цепт марк етинга се јавља у четири основ на еле мен та:
производ – треба да задовољи потребе потрошача• 
це на – односи се на цену производа и услу га• 
дистрибуција – пла сман производа и услу га до потрошача• 
промоција – реклама, промотивне распродаје, наградне игре, итд.• 

Комбинација ових еле ме на та назива се марк етинг микс, чији је циљ  
да се постигне та ква ком бинација еле ме на та да се стек не кон курентс ка предност 
(позитивна карак теристика, ко ја одва ја производ или услу гу од кон курената) и да се 
задовоље потрошачи, а тиме оствари већа продаја.

У оп штем смислу, марк етинг представља збир ак тивности ко је се користе 
у циљу усмеравања то ко ва производа и услу га од произвођача према потрошачу 
(кориснику, куп цу, клијенту).

Марк етинг се може представити кроз процес од четири корака:
анализа и дефинисање простора потенцијалних корисника или ку па ца, • 
скретање пажње корисника који су спремни на куповину из простора изабране • 
популације, 
системс ки утицај на потенцијалне кориснике да се заинтересују и прихвате • 
постојеће кон цеп те или по ну де, ко је су креиране на осно ву марк етинш ких ак-
тивности организације,
претходне три фа зе требало би да до ве ду до преласка потенцијалних ку па ца у • 
праве куп це (куповина, претплата, члан ство, продаја).

Спортс ки марк етинг је по слов на оријентација ко ја се бави садашњим и   
потенцијалним купцима зинтересованим за по ну ду спортск их организација, као и за 
спорт ве за не производе и услу ге, у намери да се остваре њихови дугорочни циљеви.

 Два правца развоја спортск ог марк етинга су марк етинг спортск их 
организација (спортск их манифестација или до га ђа ја) и марк етинг за спорт везаних 
производа и услу га.

Предуслов за марк етинг спортск их манифестација или до гађ аја је по сто-
ја ње извођача, ме ста одржавања, публике и временског ограничења. Спортс ке 
манифестације се мо гу дефинисати као такмичење или се квен ца у не ком спортск ом 
програму.

Оно што марк етинг спортск их манифестација или до гађа ја разликује од других 
области марк етинга је сте ком плек сност спортск е по ну де и висок сте пен неизвесности 
исхода спортск их над ме та ња, што марк етинг стручњацима на подручју спорта не 
дозвољава пу ну кон тролу над креирањем спортск е по ну де. Марк етинг стручњаци 
у спортск им организацијама имају ограничену кон тролу над спортск им марк етинг 
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микс програмом.
Марк етинг производа и услу га везаних за спорт је марк етинг производа као 

што су спортск а опрема, спортска обућа, спортск и сувенири и реквизити. Спортс ке 
услу ге су део по ну де углав ном ве за не за спортск о-рекреативне центре и углав ном се 
наплаћују по ча су вежбања. У слу ча ју марк етинга спортск их производа и услу га марк-
етинг стручњаци имају кон тролу над марк етинг микс програмом.

Под медијацијом се подразумева посредовање у не че му. Обично се мисли на 
посредовање у споровима или посредовње у образовном процесу.

У марк етинш ком смислу медијацију можемо дефинисати као посредовање 
чла но ва спортск е организације између запослених у тој организацији и корисника 
спортски х услу га и производа те спортск е организације. 

Већ смо навели да производ или услу га треба да задовољи потребе корисника 
и да је важно успоставити системс ки утицај на потенцијалне кориснике да се 
заинтересују и прихвате постојеће кон цеп те или по ну де, ко је су креиране на осно ву 
марк етинш ких ак тивности организације. Посредовање у том слу ча ју игра важну уло-
гу кроз правила по на ша ња у спортск ој организацији у по слов ном смислу.

Се дам стандардних принципа по на ша ња 

Писани или неписани, стандарди по на ша ња служе као оријентација сва ког чла-
на организације у ситуацијама ка да реагује на утицаје из спољашњег и унутрашњег 
окружења. Стандардни принципи би могли да бу ду:

Изглед – добар изглед сва ко од нас нажалост  није добио рођењем –  ве зан 1. 
је за битне еле мен те на ше спољашњос ти, као што је прикладно оде ва ње, 
сређивање и не го ва ње те ла, начин се де ња и ста ја ња, држање и др.
Манири – подразумевају следеће: не бити себичан, бити увиђаван, не бити 2. 
груб, толерантно ст и корект но ст у од но су на друге људе, пошт овати супротан 
пол, пошт овати службени положај, кон тролисати емоције нарочито према 
партнерима јер то може да има утицаја на рез ултате по сла;
По ште ње – по на ша ње мора бити искрено, по ште но, без примисли на не ку 3. 
превару;
Уважавање – потребно је уважавати личност других људи, њихове способности, 4. 
за ла га ње, не остваривати соп стве не интересе преко туђих ле ђа („туђих ле ше-
ва“);
Индивидуалност – увек исказивати сво је квалит ете, пошт ујући основ на 5. 
правила по на ша ња и пошт ујући друге људе у организацији и њихове квали-
тете, укључујући и на сто ја ња других људи да искажу сво је квалит ете;
Стил и такт – не журити, „не истрчавати се“ у сва кој ситуацији, бирати прилику 6. 
ка да не што рећи или урадити, претходно размислити па рећи или урадити, не-
ка да је па мет но ћутати, прећутати или одћутати, ма ло говорити, рећи све али 
на правилан начин који је по ко дек су.
Говор – тон и бо ја гла са морају бити примерени, излагање не сме бити 7. 
предугачко, али ни стереотипно, куртоазно и прекрат ко. Говор мора бити кон-
кретан, без театралности али са ма лом, нужном до зом гестикулације и да ва-
ња ак цен та на појединим деловима говора или реченице или сло га. Разговор 
подразумева до пу шта ње и другоме да изнесе сво је мишљење. 
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Препоручљиво по на ша ње на по слу

По сто је мно ге препоруке ка ко појединац треба да се по на ша на по слу, ме ђу 
којима су:

персирати сва ком колеги, нарочито старијем од се бе. Вршњаци и другови, пре • 
све га спортисти не персирају ме ђу со бом, али и „перту“ може бити уважавајући 
начин обраћања ако постоји по што ва ње и уважавање;
за чла но ве који нису спортисти, важи правило ословљавања са го спо ђо-• 
госпођице или господине, колегинице или ко ле га;
у разговору саговорнику увек истакните титулу ( укључујући и ака дем ске) или • 
на слов ну позицију ко ју заузима („господине дирек торе, г. докт оре“ и сл.);
не ословљавати са „ду шо“, „срце“, „ма цо“, „зла то“, „мали“, „ма ла“, „деч ко“, „цуро“, • 
„стари“, „стара“ и сл.;
поздрав приликом првог днев ног сусрета са ко ле га ма је подразумевајући, уз • 
неколико куртоазних питања и одговора  (Енглези во ле да прокоме нтаришу 
време);
ненаметљив и не са провидним циљем комплимент може у појединим • 
тренуцима да одигра врло важну уло гу у комуникацији, оно ме ко га да-
је „отвара но ве пу те ве“ а оно ме ко прима „ да је моралну сна гу и поправља 
расположење“;
не сла га ње са другима по ка зу је се уљудно, љубазно и аргументовано;• 
иако сте можда интимни са „ше фом“ пред другима то по ка зу је те персирајући • 
са „господине дирек торе“ или „господине Милане“;
доручкујте или ручајте увек или код куће или ван пословних просторија;• 
на по слу ако пушите то чините да вас нико не види и на местима предвиђеним • 
за то;
никад не мој те на по слу да пијете, осим ка да су прославе али и та да „сркућите“ • 
са мо јед ну ча шу вискија;
изглед ва ше канцеларије је ве о ма важан  због ва шег и ту ђег расположења; и • 
од старог можете ма штом да направите лепим и пријатним кут ком;
на по слу увек будите тихи, го то во шапућите, то чините и ка да телефонирате, не • 
вичите, не нервирајте се, не лу пај те вратима;
не псуј те, не вређајте;• 
не сту пај те у сувише блиске кон так те са ко ле га ма и колегиницама; изражавајте • 
уљудно и најдискретније симпатије али без додиривања, грљења, љубљења, 
штипања, тап ша ња и сл.;
не прелазите линију приватн ости;• 
не „зурите“ у не ку осо бу  („скидати је по гле дом“);• 
не претити ни у шали;• 
на по слу се не удварајте се никада осо ба ма супротног по ла;• 
не будите сек су ал но насртљиви; не по ку ша вај те да злоупотребљавате • 
положај да бисте се приближили не кој особи; у већини земаља сек су ал но 
узнемиравање је чак и кажњиво.
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Препоручљиво по на ша ње го ста и домаћина према го сту

Гост се увек до че ку је ка да су гости од из уз етне важности у предворју испред 
канцеларије, или на средини канцеларије у сва ком другом слу ча ју. Ка да гост уђе у 
канцеларију домаћин оба ве зно уста је и крене према ње му неколико корака, са  благим 
„сме шком“. Го то во неприметно климање гла вом значиће да сте већ успоставили неки 
кон такт са го стом и да сте некуртоазно регистровали ње гов ула зак. 

„ Добар дан, изволите сести или шта можемо да учинимо за Вас“ је уобичајена 
по чет на конверзација. Руковали бисте се са благим али не и млаким стиском руке. 
Правилно сачекати да осо ба са више позиције или уваженија личност  (домаћин то 
сам процењује) прва пружи руку.

Потребно је имати на уму да је „кон такт очима“ врло зна ча јан и он треба да 
говори о пажњи ко ју ука зу је те го сту и искрености са ко јом приступате сусрету.

Израз лица мора бити отворен са благим сме шком.
Ка да ме ђу гостима има више осо ба, увек се сви лично представљају.
Осо бу вишег ранга представљамо осо би нижег ранга; жену увек представљамо 

муш карцу.
Са личношћу представља се и ње го ва титула/функција.
Приликом представљања муш карац увек уста је, а жена – не.
Жена увек прва пружа руку (краљичин и дамски манир да ва ња до зво ле 

руковању); код муш караца старија осо ба пружа мла ђој, виши по рангу нижем.
Сести приликом сусрета са мо он да ка да домаћин понуди, ако се то не догоди 

питати за до пу ште ње.
Понудити ка фу, напитак или не што слично, али да то учини секретарица или 

ка фе-помоћница.
Ал ко хол се из бегава.

10. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ОКВИРУ СПОРТСКИХ 
ЦЕНТАРА

Информациони систем је интегрисани скуп компоненти за сакупљање, 
снимање, чу ва ње, обраду и преношење информација. Спортс ки центри у савременом 
друш тву зависе од информационих система у управљању својим операцијама 
и деловањима, одржавању кон курентно сти на тржиш ту и понуди својих услу-
га корисницима. Модерно по сло ва ње зависи од информационих система у 
процесуирању финансијског по сло ва ња, управљању људским ресурсима, у понуди 
спортск их услу га и производа корисницима спортск их центара.

Основ не ком по нен те информационих система су:
Хардвер – умрежени персонални рачунари са својим ула зно-излазним ком-• 
по нен та ма
Софтвер – оперативни и апликативни. Оперативни управља хардвером, да-• 
то те ка ма и другим ресурсима система, обе зб еђујући кон тролу рачунарске 
мреже. Апликативни служе за обављање специјализованих за да та ка као 
кориснички пак ети припремљени за коришћење од мах по сле инсталирања
Ба зе по да та ка – коле кција по да та ка, ме ђу соб но повезаних и организованих • 
на најпогоднији начин за коришћење или ва ђе ње по да та ка по задатим 
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критеријумима
Телекомуникације – користе се за повезивање или умрежавање рачунарских • 
система, као и за преношење информација
Људски ресурси и процедуре – квалификовани стручњаци су витална ком-• 
по нен та сва ког информационог система, али и запослени морају бити 
оспособљени за коришћење капацит ета информационог система. Процедуре 
се од но се на коришћење, управљање и одржавање информационог система и 
део су ње го ве документације, као и процедуре за коришћење и до ступ ност и 
власништ во над информацијама.

Врсте информационих система ну де: операциону подршк у, примену зна ња и 
подршк у ме наџ мен ту у спортск им центрима.

Информациони системи на операционом нивоу подржавају више функцио-
налних јединица: марк етинг, финансије, програме, људске ресурсе и интегрисани су 
у системе за планирање и управљање ресурсима. Та ко ђе, омогућавају бољу сарадњу 
ме ђу менаџерима истог нивоа ком петенције.

Унапређивање зна ња подржавају три оп ште категорије информационих 
система: за професионалну подршк у, канцеларијски информациони системи и 
системи за управљање зна њем.

Системи за професионалну подршк у омогућавају обављање по сло ва 
специфичних за одређену професију. Та ко, на пример, у спортск им центрима мо-
гу бити ак туелни системи за праћење морфолошких, моторичких, функционалних и 
биомеханичких параметара, везаних за физичко вежбање и праћење здравственог 
ста ту са чо ве ка.

Главни за да так канцеларијских информационих система је олак ша ва ње 
комуникације и сарадње са свим члановима јед не организације, али и са члановима 
других организација. Архивирање до ку ме на та и по ште у елек тронском формату 
олакш ава њихову класификацију, индексирање и чу ва ње, као брз и ефикасан приступ 
по потреби.

Системи за управљање зна њем се са сто је од метода сакупљања зна ња, од но сно 
његовог организовања у целину, као и ме то да и процедура коришћења акумулираног 
зна ња у организацијама. Ова врста зна ња се обично састоји од писане документације 
и слика ко је садрже пат енти, ме то да дизајна, збира ефикасних пословних стратегија, 
различитих студија и анализа ком петенције и сличних ресурса. Ба за зна ња није 
експлицитног карак тера, та ко да ти системи помажу корисницима да стигну до оних 
чла но ва организације чији стручни профил највише одговара њиховом упиту.

Постоји широка категорија информационих система који су дизајнирани за 
подршк у ме наџ мен ту у јед ној организацији. Ти системи се базирају на подацима 
система који процесуирају трансакције организације подацима који до ла зе 
изван организације и подацима који стижу од пословних партнера, провајдера и 
корисника.

Информациони системи генерално подржавају све нивое ме наџ мен та, по-
чев од оних задужених за планирање и над гле да ње бу џе та и трошк ова малих радних 
група на крат ке ста зе, па до оних за планирање и над гле да ње бу џе та и трошк ова пла-
но ва и стратегија на дуже ста зе, који се обично тичу це ле организације.

Ме наџ мент системи за креирање изв еш таја ну де детаљне и многобројне 
информације у облику изв еш таја, представљених и организованих на најпогоднији 
начин, за сва ку област одговорности менаџера. Генерално, ти изв еш таји су фокусирани 
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на прошла и са да шња до га ђа ња у организацији. Ради превенције затрпавања 
информацијама, изв еш таји се аутоматс ки шаљу са мо у из уз етним случајевима или на 
специфичан зах тев менаџера. 

11. МЕ НАЏ МЕНТ СПОРТСКИХ ОБЈЕ КА ТА

Ме наџ мент спортск их и спортск о-рекреативних обје ка та подразумева следеће 
фа зе:

планирање објек та• , ко је се остварује кроз анализу тражње и потреба, 
планирање њихове локације и еко ном ско планирање изградње и уређења 
обје ка та; 
организација програмског садржаја објек та• , у од но су на категорију објек та и 
кориснике, уз по што ва ње одговарајућих стандарда;
изградња и опремање објек та•  уз по што ва ње грађевинских стандарда у скла ду 
са на ме ње ном функцијом и програмским садржајем објек та;
управљање објек том• , ко је об у хва та техничку и финансијску организацију 
спортск их или спортск о-рекреативних до га ђа ја, функционисање техничко 
-технолошки х система, хигијенско одржавање и текуће и инвестиционо 
одржавање, обез бе ђе ње заш тите и сигурности, као и обез бе ђе ње материјалних 
средстава.

Као и у свим делатн остима, та ко и у спортск ој, важно је да је власничка структ-
ура одво је на од управљачке. То, на најширем нивоу, значи да је потребно да се 
управљањем спортск им објек том ба ве школовани стручњаци – менаџери, а по слов-
ном политиком – власници.

Под државним ме наџ мен том подразумева се да се држава појављује и као 
власник и као управљач објек та (на националном, регионалном или ло кал ном нивоу). 
Овај се ме наџ мент најчешће јавља код обје ка та од оп штедруш твеног или државног 
зна ча ја, на националном нивоу, али и код обје ка та на ло кал ном нивоу, значајних за 
добробит ло кал не заједнице.

Код приватног ме наџ мен та, и власништ во и управљање су у приватним 
рукама, с тим што се у свој ству приватника мо гу појавити приватна лица, удружења, 
кл убови, или радне организације. Предности ова квог ме наџ мен та су у то ме што је 
могуће извршити брже прилагођавање објек та тренутним потребама корисника, а 
не до ста так је у то ме што потреба за профитом че сто доводи до занемаривања друш-
твено потребних спортск их садржаја и функције, чак и до промене на ме не са мог 
објек та.

Мешовити ме наџ мент се јавља у случајевима ка да власник и управљач 
нису из исте структ уре, већ се најчешће као власник јавља држава, а управљање се 
поверава приватним рукама. Овај облик ме наџ мен та се јавља ка да је обје кат власништ-
во ло кал не управе, а да је се на управљање спортск ом друш тву или клу бу, ко је је 
истовремено и корисник објек та.

Менаџер треба да је непосредно укључен у израду програмског за дат-
ка. Димензионисање вежбалиш та, као и посебни услови у вези са техничким и 



Функционисање спортских центара 27

технолошки м системима објек та (осветљење, грејање, вентилација, аку стика, али и 
посебни услови у вези са под ло гом на ко јој се ак тивност изводи), релативно су че-
сто подложни изменама, дик тираним правилима појединих спортск их дисциплина, 
о којима пројект анти нису увек довољно информисани. Специфична опрема ко ја се 
поставља у објек те по не кад зах те ва по себ не усло ве изградње (оја ча ње зидова или 
таванице, сло бод не површине, анкере за фиксирање поједине опреме и справа и сл.), 
те је нео п ход но да се и опрема и начин ње не уградње и коришћења планирају пре или 
у то ку пројект овања објек та.

Ме наџ мент се као процес може посматрати кроз неколико ме ђу соб но 
повезаних фа за:

планирање• , ко је подразумева ме наџ мент непосредне околине у ко јој се обје кат 
налази (усклађивање функције објек та у од но су на околину и заш титу околине 
од утицаја спортск ог објек та), ме наџ мент техничких система неопходних 
за функционисање спортск ог објек та, ме наџ мент клијената (корисника и 
публике), ме наџ мент сервиса и служби ко је опслужују спортск е ак тивности, 
ме наџ мент одржавања објек та, ме наџ мент трошк ова и прихода и ме наџ мент 
ризика, уз по што ва ње међународних и домаћих стандарда који се од но се на 
димензије и процесе у циљу задовољења жеља клијената;

организовање• , ко је подразумева процес обез бе ђе ња материјалних усло ва, ка-
ко би обје кат функционисао на оптималан начин, као и из бор и организовање 
рада људи који треба да спроведу оптимално коришћење објек та у скла-
ду са основним делатн остима (спортск а такмичења, спортск и тренинзи, 
спортск е шко ле, програми на ста ве физичког васпитања за предш кол ски 
узраст, за ученике и сту ден те, програми за школ ски и студентс ки спорт, 
програми рекреације грађана за све узрасте), у скла ду са допунским делатн-
остима (кинезиолошко-здравствени третмани, култура, за ба ва и разонода, 
угоститељске и трговинске услу ге, рекламе и пропаганда, оста ле делатн ости 
- нпр. за куп), као и у скла ду са дефинисањем организационе структ уре у од-
но су на опрему (из бор опреме за поједине програме, начин складишт ења, 
одређивање броја и врсте према броју корисника и начину функционисања 
програма, планираним поправкама и замени де ло ва опреме или це ло куп не 
опреме), одржавање (дефинисана задужења и одговорности, распоред рада, 
програм припрема за специфичне манифестације), надзор (непосредно над-
гле да ње и упозорења корисницима), као и распоред коришћења простора;

руковођење• , ко је подразумева непосредан рад са људима и организацијама ка-
ко би се постигли планирани циљеви уз по сто ја ње одговарајуће организационе 
ше ме (марк етинг, рад тренера и спортск их стручњака, динамика коришћења 
простора, администрација, медицинска служба и служба прве помоћи, 
одржавање, надзор, на бав ка);

кон трола• , ко ја подразумева уоча ва ње разлике између планираних акција 
и остварених рез ултата, као и управљачке акције да се те разлике све ду на 
нај ма њу меру (утврђивање стандарда ко је поједине врсте спортск их обје ка та 
треба да задовоље), све у циљу задовољења жеља непосредних корисника и 
задовољства корисника рез ултатима функционисања објек та.
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Осим редовних програма, на објект има се мо гу организовати и специфичне 
манифестације, ко је не чине саставни део сва ко днев ног рада објек та, ма да је обје кат 
че сто планиран и уређен баш за потребе тих манифестација. Ту се убрајају различити 
облици такмичења и утакмице, манифестације попут спортск е смотре, приредбе и 
манифестације у вези са културом и уметн ошћу, и слично.

У том циљу је потребно сагледати следеће: да ли у објек ту постоји све што је 
потребно за одржавање манифестације (простор, финансије за тај пројекат, одговарајућа 
структ ура запослених, сло бод но време та ко да се не угрозе друге ак тивности објек та); 
од нос ло кал не околине према са мој манифестацији (у смислу подршк е); до са да шње 
искус тво у организацији, подршк у одговарајуће спортск е структ уре (спортск и савези 
и удружења).

Уобичајено за управљање спортск ом манифестацијом је формирање 
организационог комите та задуженог непосредно за поједине области планирања 
и припреме, од но сно це ло куп ну логистику: обје кат и опрема, технички  аспект и  
манифестације (судије, распоред тренинга), повезивање са спортск им телима и 
учесницима (улазнице, информације, формулари за регистрацију), транспорт и сме штај, 
штам па и реклама, прото кол и церемоније (медаље и дипломе), снаб де ва ње храном и 
пићем, финансије и финансијска кон трола, специјални пратећи програми (за ба ва у па-
у за ма), медицинска кон трола.

Ризик (енглески risk) је вероватноћа да ће доћи до неповољног исхода. 
Неповољни исходи су у организацији спортск их до га ђа ја, од но сно у ме наџ мен ту 
спортск их обје ка та, најчешће повезани са без бедношћу и сигурношћу клијената – 
корисника/играча и гле да ла ца. Због то га је зна чај но изучити фак торе који утичу на 
повећање/сма ње ње сигурности, у циљу повећања сигурности. На сигурност у спортск-
ом објек ту утичу многобројни фак тори, од којих су неки врло значајни. Пре све га, то 
је ниво опремљености адекватним справама и реквизитима. Квалит етна опрема сма-
њу је ризик, под усло вом да су на нај ма њу меру све де не опасности од кон структи вних 
де ло ва објек та (ивице, под ло га, ...). Све ово упућује на закључак да је потребан висок 
сте пен кон троле и концентрације, као и из бор аде кват не стандардизоване опреме и 
материјала који се уграђују у обје кат.

Сва ка ко да је начин побољшања квалит ета сигурности на спортск им 
догађајима и манифестацијама зависан од кон кретних усло ва. Организатор је дужан 
да осигура не сме та но и без бед но одржавање спортск е приредбе и предузме мере 
ко је омогућавају предупређење ризика на стан ка ште те за учеснике, гле да о це и трећа 
лица (упозорења, истицање забрана, да ва ње оба ве ште ња и упут ста ва и сл.), као и 
мере којима се на повећане ризике утиче (без бед ност спортск ог објек та, исправност 
и аде кват ност инсталисане и друге опреме, обез бе ђе ње хитне медицинске помоћи, 
одвијање манифестације у скла ду са пропозицијама и друго).

Спортс ки објект и морају имати осигуране добре ула зе/излазе ради евен-
ту ал не паничне ситуације (пожар, земљотрес, рушење, ...). Потребно је, кад год је 
то могуће, спортск и или спортск о-рекреативни обје кат одвојити од суседних обје-
ка та, ка ко корисници и публика не би реметили ред и ком фор грађана у суседним 
објект има. По себ но, потребно је објек те обе зб едити од пожара (јављачи пожара, 
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противпожарна хидрант ска во до вод на мрежа, као и противпожарна комуникација). 
По себ но је потребно обе зб едити кон тролу публике (петарде, пиш тољи, ...).

Нео п ход но је обе зб едити довољан број санитарних кабина у време карак-
теристичних „шпицева“ – велики број корисника у крат ком времену. Ови објект и 
су, та ко ђе, сложени по питању развода инфраструкт уре и инсталационих во до ва. 
Код отворених обје ка та, нарочито затравњених, потребно је обе зб едити дренажни 
систем за од вод атмосферских во да. Та ко ђе, потребно је обе зб едити довољан број 
ме ста за репортере и новинаре у ложама и прес центру.

Основ но код функционисања сигурносне ше ме у време одржавања спортск-
их манифестација је обе зб едити правилно „пу ње ње“ и „пражњење“ објек та. Потребно 
је ускладити ширину степеница, број гле да ла ца и време пражњења. Та ко ђе, ради 
удобно сти гле да ла ца, нео п ход но је осигурати добар угао гле да ња (хоризонт ални и 
вертикални) са сва ког ме ста. 

По себ но је важно осигурати објек те од штетних утицаја из спољне средине – 
нпр. чађ, разна испарења и слично.

Осветљење објек та је днев но и ноћно. Осветљење је важно нарочито у 
затвореним просторима, ка ко такмичарима не би реметило концентрацију у то ку 
игре/такмичења. Идеално је ако да њу не треба користити до дат не изворе светло сти 
и ако је са ла осветљена са северне стране. Ве штач ко осветљење је примењено код 
ха ла, стадиона и решава се на различите начине (преко високих сту бо ва, прстенасто, 
итд.).

Оптимална климатизација се регулише добрим грејањем, ветрењем, аерацијом 
(изменом ва зду ха и регулисањем брзине измене ва зду ха) у циљу постизања и 
одржавања оптималне температуре.

Будући да спортск е и спортск о-рекреативне објек те користи велики број 
корисника, то се уграђују тврди и трајни материјали, неломљиви, са облицима без 
ошт рих ивица.
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Преглед скраћеница

АСЦС Асоцијација спортск их центара Србије

ГЦФК градски центар за физичку културу

СРЦ спортск о-рекреативни центар

СПЦ спортск о-пословни центар

СЦ спортск и центар

МСО ме наџ мент спортск их обје ка та

ЦФК центар за физичку културу

Скраћенице међународних спортских асоцијација

Индивидуални спортови

IAAF модерни пен та тлон (ја ха ње, га ђа ње, ма че ва ње, пливање и трчање)

AAF атл етика

UCI бициклизам

IWF дизање те го ва

FIG гимнастика-ритмичка

GIG гимнастика-спортск а

FEI коњички спорт

FI TA стреличарство

UIT стрељашт во

FIQ ку гла ње

Дуелни спортови

AINA бокс

UF џу до

FIE ма че ва ње

FI LA рвање

ITTF стони тенис

FILT тенис

Колект ивни спортови

FI FA фуд бал

FIH хо кеј на трави

FI BA кошарка

FIVB од бој ка

IHAF рукоме т
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Спортови на води

IYU једрење једрилицама

IYRU једрење на дасци

ICF ка ја ка штво-кануистика

FI NA пливање

FI NA синхроно пливање

FI NA ско кови у во ду

FI SA ве сла ње

FINА ватерполо

Зимски спортови

FIS алп ске дисциплине (спуст, сла лом, ве ле сла лом, супервелеслалом)

FIS нордијске дисциплине (трчање, ско кови и нордијска ком бинација)

FIS биатлон

ISU клизање (брзо и уметничко)

IIKF хо кеј на ле ду

FIL сан ке (вожња сан ка ма и бо бом)
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ПРИЛОГ

ЗА КОН О СПОРТУ (“Сл. гласник РС”, бр. 52/96 и 101/2005)

I УВОД НЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим за ко ном уређују се услови за обављање спортск их ак тивности, услови за 
обављање делатн ости којима се омогућавају спортск е ак тивности, начин управљања 
и коришћења и услови за промену на ме не коришћења спортск их обје ка та, школ-
ски спорт, стручни рад у области спорта, во ђе ње евиденција, обављање надзора и 
утврђује општ и интерес у области спорта.
Члан 2.
Спорт, у смислу овог за ко на, је сте: спортск о образовање (об у ча ва ње у физичком 
вежбању, развој физичких способности и стицање спортск их навика); такмичарски 
спорт (спортск е ак тивности усмерене на постизање спортск их рез ултата); рекреативни 
спорт (спортск е ак тивности усмерене на рекреацију ко је се изводе са мо стал но 
или у спортск им и другим организацијама); школ ска спортск а такмичења (спортск а 
такмичења ученика и сту де на та).
Члан 3.
Спортс ке ак тивности, у смислу овог за ко на, об у хва та ју: физичко вежбање (об у ча ва-
ње, тренинг и рекреативна ак тивност) и спортск е приредбе (спортск а такмичења и 
спортск е манифестације).
Спортс ке ак тивности остварују се са мо стал но и у спортск им и другим 
организацијама.
Члан 4.
Спортс ке делатн ости, у смислу овог за ко на, је су делатн ости којима се омогућавају 
спортск е ат кивности, од но сно обез бе ђу ју услови за њихово обављање.
Члан 5.
Спортиста, у смислу овог за ко на, је сте лице ко је се бави спортск им ак тивностима.
Спортиста може да се бави спортск им ак тивностима аматерски или професионално.
Професионални спортиста је лице ко је се бави спортск ом ак тивношћу у виду 
занимања, са мо стал но или у оквиру организација у области спорта.
Члан 6.
Такмичар је спортиста који уче ству је у не ком од система такмичења као члан спортск е 
организације, или са мо стал но, у скла ду са спортск им правилима.
Врхунски спортиста је лице ко је је на спортск им такмичењима постигло врхунске 
спортск е рез ултате, на осно ву којих је разврстано у категорију врхунских спортиста, 
према републичкој категоризацији спортиста, у скла ду с овим за ко ном.
Члан 7.
Спортс ке ак тивности и спортск е делатн ости остварују се, у скла ду са овим за ко-
ном, спортск им правилима надлежних спортск их организација и националних и 
међународних са ве за у области спорта.

II ПРАВА И ОБА ВЕ ЗЕ СПОРТИСТА
Члан 8.
Права, оба ве зе и одговорност спортиста уређују се спортск им правилима, коле кт-
ивним уговором у области професионалног спорта и уговором између спортисте и 
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спортск е организације, у скла ду са за ко ном.
Члан 9.
Професионални спортиста заснива са спортск ом организацијом радни од нос, у скла-
ду са за ко ном.
Спортиста може засновати радни од нос са спортск ом организацијом и на одређено 
време, без огла са, у скла ду са за ко ном и спортск им правилима.
Члан 10.
Спортиста и спортск а организација, приликом закључења уговора о раду, мо гу по-
себ но уговорити да ва ње на кна де спортисти на име закључења уговора.
Члан 11.
Спортисти који се са мо стал но бави спортск им ак тивностима као јединим и основним 
занимањем утврђује се то свој ство ради остваривања права и оба ве за по осно ву 
социјалног осигурања, утврђених за ко ном.
Свој ство лица ко је се бави спортом као јединим и основним занимањем, може се 
утврђивати од 1. ју на 1992. године.
Средства за здравствено и пензијско и инвалидско осигурање спортисте из ста ва 1. 
овог чла на мо гу обе зб едити и спортск е организације, спортск и савези и друга правна 
лица, делимично или у целини.
Члан 12.
Спортиста аматер може бити здравствено осигуран и то у обиму и на начин утврђен 
за ко ном за осигуранике који са мо стал но обављају де лат ност ако права из овог 
осигурања не остварује по прописима о оба ве зном здравственом осигурању.
Оба ве зе по осно ву осигурања из ста ва 1. овог чла на мо гу преуз ети спортск е 
организације или друга правна лица.
Основицу и сто пу доприноса за здравствено осигурање лица из ста ва 1. овог чла-
на чини најнижа основица и сто па доприноса за здравствено осигурање, утврђена 
прописима за осигуранике који са мо стал но обављају де лат ност.
Члан 13.
Спортиста аматер и спортск а организација мо гу, у скла ду са спортск им правилима, 
уговорити на кна ду за бављење спортск им ак тивностима (нов ча на и друга награда, 
стипендија, на кна да трошк ова сме шта ја, исхране и др.) и на кна ду за закључење 
уговора о бављењу спортск им ак тивностима.
Члан 14.
Такмичар може учествовати на такмичењу ако је нај ма ње је дан пут годишње утврђена 
ње го ва оп шта и по себ на здравствена спо соб ност, у скла ду са спортск им правилима.
Члан 15.
Забрањена је у области спорта употреба, на во ђе ње на употребу и да ва ње допинга.
Члан 16.
Забрањено је спортисту изложити спортск им ак тивностима ко је мо гу да угрозе или 
погоршају ње го во здравствено ста ње.
Члан 17.
Спортиста ко ме други такмичар при такмичењу на не се те ле сну повреду има право на 
на кна ду ште те, ако му је повреда на не се на намерним или грубим кршењем спортск их 
правила.
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III ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА
1. Спортс ке организације
Члан 18.
Спортс ка организација је сте организација ко ја има спортисте и ко ја је осно ва на ради 
обављања спортск их ак тивности.
Спортс ка организација може се основати као удружење или као предузеће, од но сно 
уста но ва.
На оснивање и рад удружења, предузећа и уста но ва из ста ва 2. овог чла на примењују 
се прописи о удружењима грађана, предузећима, од но сно уста но ва ма, ако овим за-
ко ном није друкчије одређено.
Члан 19.
Спортс ку организацију као удружење мо гу да осну ју нај ма ње два физичка лица.
У спортск ој организацији из ста ва 1. овог чла на спортиста може да се бави спортск им 
ак тивностима аматерски или професионално.
Члан 20.
Спортс ку организацију као предузеће, од но сно уста но ву, мо гу основати физичка 
лица, спортск е организације и друга правна лица.
У спортск ој организацији из ста ва 1. овог чла на спортиста може да се бави спортск им 
ак тивностима професионално или аматерски.
Спортс ка организација из ста ва 1. овог чла на може обављати спортск е ак тивности 
ако има обез бе ђен одговарајући простор, од но сно обје кат, одговарајућу опрему, 
одговарајуће стручне раднике у зависности од врсте спорта, одговарајућег спортск-
ог стручњака за во ђе ње спортск их ак тивности и ако испуњава усло ве у по гле ду без-
бедности спортиста у бављењу спортск им ак тивностима.
Министар надлежан за по сло ве спорта ближе прописује усло ве из ста ва 3. овог чла на 
и утврђује њихову испуњеност.
Члан 21.
Спортс ка организација планира и евидентира стручни рад у обављању спортск их ак-
тивности и води базичне евиденције, у скла ду са овим за ко ном.
Члан 22.
Спортс ка организација, у обављању спортск их ак тивности, нарочито се ангажује на 
афирмацији ду ха олимпизма, подстицању фер пле ја, борби против лажирања, сузб-
ијању насиља и допинга у спорту.
Члан 23.
Спортс ка организација може засновати радни од нос са спортск им стручњаком, од-
но сно тренером, и на одређено време, без огла са, у скла ду са за ко ном и спортск им 
правилима.
Члан 24.
Спортс ка организација као удружење, оснива се и организује сло бод но, уз упис у 
регистар који води министарство надлежно за по сло ве спорта.
Спортс ка организација као удружење стиче свој ство правног лица да ном уписа у 
регистар из ста ва 1. овог чла на.
Члан 25.
Спортс ком организацијом као удружењем управљају њени чланови на начин одређен 
ста ту том те организације.
Ста ту том спортск е организације као удружења, може се предвидети да спортск ом 
организацијом управљају оснивачи сразмерно висини унетих средстава, као и услови 
и начин стицања и престанка тих права.
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Средства уне та у спортск у организацију као оснивачки улог чине имовину спортск е 
организације.
Члан 26.
Друш твеним капиталом у спортск ој организацији као удружењу равноправно 
управљају чланови спортск е организације.
Ста ту том спортск е организације из ста ва 1. овог чла на може се предвидети преношење 
одређених права управљања спортск ом организацијом физичком или правном лицу 
ко је уне се у спортск у организацију средства у висини предвиђеној ста ту том спортск е 
организације.
Физичко или правно лице ко ме је пренето право управљања спортск ом организацијом 
у скла ду са ста вом 2. овог чла на, одговара за оба ве зе ко је проистек ну из обављања 
делатн ости спортск е организације це ло куп ном сво јом имовином.
Средства уне та у спортск у организацију по осно ву ста ва 2. овог чла на ула зе у имовину 
спортск е организације.
Члан 27.
Садржај и начин во ђе ња и образац регистра из чла на 24. став 1. овог за ко на прописује 
министар надлежан за по сло ве спорта.
Пријава за упис у регистар спортск их организација - удружења, садржи по дат ке о: 
називу и седишт у спортск е организације; именима оснивача; циљевима организовања; 
врсти спортск е ак тивности; за сту па њу и представљању спортск е организације; 
оснивачком уло гу; начину обе зб еђивања стручног рада са спортистима; спортск-
им објект има ко је користи за обављање спортск их ак тивности и осно ву њиховог 
коришћења; лицу овлашћеном да под не се пријаву за упис у регистар.
Министарство надлежно за по сло ве спорта уписује пријављену спортск у организацију 
- удружење у регистар и о то ме оба ве шта ва оснивача у року од 30 да на од да на 
пријема пријаве.
2. Организације за обављање спортск е делатн ости
Члан 28.
Спортс ке делатн ости је су делатн ости којима се омогућавају спортск е ак тивности, од-
но сно обез бе ђу ју услови за њихово обављање, а нарочито: об у ча ва ње, планирање и 
во ђе ње физичког вежбања, спортск о су ђе ње, организовање спортск их припрема и 
такмичења, на јам опреме и обје ка та, послови стручног оспособљавања, усавршавања 
и информисања, истраживачко-развојни рад, са ве то дав не и стручне услу ге.
Организацију за обављање спортск е делатн ости може основати физичко или правно 
лице ко је испуњава усло ве утврђене овим за ко ном.
Члан 29.
Организација за обављање спортск е делатн ости може обављати де лат ност ако 
има обез бе ђен одговарајући простор, од но сно обје кат, одговарајућу опрему и 
одговарајуће стручне и друге раднике, зависно од врсте спорта.
Министар надлежан за по сло ве спорта ближе прописује усло ве из ста ва 1. овог чла на 
и утврђује њихову испуњеност.
Члан 30.
По сло ве об у ча ва ња, планирања и во ђе ња физичког вежбања, истраживачко-
развојног рада у области спорта и стручног усавршавања, може обављати физичко 
лице као предуз етник, ако има нај ма ње средње образовање из области спорта или 
физичке културе.
По сло ве об у ча ва ња и во ђе ња физичког вежбања може обављати као предуз етник и 
физичко лице ко је има нај ма ње средње образовање а оспособљено је за обављање 
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тих по сло ва, у скла ду са овим за ко ном.
По сло ве из оквира спортск е делатн ости који нису обухваћени ст. 1. и 2. овог чла на 
може обављати као предуз етник физичко лице ко је има основ но образовање, ако за-
ко ном није другачије одређено.
Члан 31.
Предуз етник који не испуњава усло ве у по гле ду стручне спреме утврђене овим за ко-
ном може почети са радом да ном под но ше ња уговора о запошљавању лица ко је ове 
усло ве испуњава.
На са мо стал но обављање спортск е делатн ости примењују се прописи о приватном 
предуз етниш тву, ако овим за ко ном није друкчије одређено.
3. Спортс ка друш тва и савези
Члан 32.
Спортс ке организације мо гу се, ради уређивања и остваривања заједничких циљева 
и интереса, као и заједничког на сту па ња у области спорта, удруживати у спортск а 
друш тва.
Члан 33.
Спортс ке организације, спортск а друш тва, организације за обављање спортск-
их делатн ости и стручна удружења у спорту мо гу се, ради уређивања питања од 
заједничког интереса, заједничког репрез ентовања, уређивања питања организовања 
такмичења и ста ту са спортиста у одговарајућим областима, као и других питања од 
заједничког интереса, удруживати у са ве зе.
Члан 34.
Спортс ка друш тва и савези уписују се у регистар који води министарство надлежно 
за по сло ве спорта.
На оснивање, упис у регистар и обављање спортск их ак тивности спортск их друш-
тава и са ве за сход но се примењују одредбе овог за ко на ко је се од но се на спортск е 
организације.
Члан 35.
Грански са вез је удружење спортск их организација, од но сно организација за 
обављање спортск их делатн ости за јед ну или више спортск их грана, од но сно делатн-
ости.
Члан 36.
Грански са вез утврђује спортск а правила у одговарајућој грани спорта.
Спортс ким правилима из ста ва 1. овог чла на утврђују се нарочито: правила за 
организовање спортск их такмичења и учешће на њима; услови преласка спортиста 
из јед не спортск е организације у другу (на кна да спортисти, на кна да ко ја припада 
спортск ој организацији из ко је долази спортиста од стране спортск е организације у 
ко ју прелази); санкције према спортск ој организацији ко ја не исплати утврђену на-
кна ду.
Спортс ким правилима из ста ва 1. овог чла на не може бити условљен прелазак 
спортисте из јед не у другу спортск у организацију плаћањем на кна де.
Члан 37.
Опш тински и градски грански савези, у циљу заједничког представљања, уређивања 
питања од заједничког интереса и њиховог усклађивања, остварују сво ја права у 
гранским савезима Са ве зне Републике Југославије преко републичких гранских са-
ве за.
Републички грански савези остварују сво ја права у међународним гранским савезима 
преко гранских са ве за Са ве зне Републике Југославије.
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Члан 38.
Спортс ки савези мо гу се образовати споразумом више гранских са ве за.
У спортск и са вез мо гу се удружити и друге заинтересоване организације и стручна 
удружења у спорту.
4. Републички за вод за спорт
Члан 39.
У циљу развоја стручног рада у области спорта и задовољавања стручних потреба 
спортиста, спортск их организација и са ве за оснива се уста но ва Републички за вод за 
спорт (у даљем тек сту: Републички за вод).
Републички за вод по слу је под називом “Републички за вод за спорт”, са пот пу ном 
одговорношћу.
Седиш те Републичког за во да је у Београду, Кне за Вишеслава број 72.
Републички за вод има организационе јединице у Но вом Са ду и Приш тини.
Члан 40.
На организацију и рад Републичког за во да примењују се прописи о јавним службама, 
ако овим за ко ном није друкчије одређено.
Члан 41.
Де лат ност Републичког за во да за спорт об у хва та: периодично праћење ста ња 
физичких способности де це, омладине и одраслих; кон тролу тренираности врхунских 
спортиста и стручно са ве то дав ну помоћ врхунским спортистима и кадровима у 
спорту; информационо документациону де лат ност и одржавање ба за по да та ка за 
потребе во ђе ња матичних евиденција и припрему аналитичке документације за 
планирање, програмирање, валоризацију ефе ка та и друге стручне потребе спортск их 
организација и са ве за; издавачку, пропагандну и истраживачко-развојну де лат ност.
Републички за вод може, у скла ду са ста ту том, обављати и друге делатн ости, уз са гла-
сност Вла де Републике Србије.
Члан 42.
Органи Републичког за во да су: дирек тор, управни одбор и надзорни одбор.
Дирек тора, управни одбор и надзорни одбор Републичког за во да именује и разрешава 
Вла да Републике Србије.
Управни одбор има се дам чла но ва, од којих су три из реда запослених у Републичком 
за во ду.
Надзорни одбор има пет чла но ва, од којих су два из реда запослених у Републичком 
за во ду.
5. Обављање поверених по сло ва
Члан 43.
Спортс ком са ве зу Србије поверава се да:
1) предлаже министарству надлежном за по сло ве спорта програме својих чла но ва 
који ће се финансирати из бу џе та Републике,
2) утврђује категоризацију спортова, спортиста и спортск их стручњака,
3) предлаже грански са вез преко ко јег се реализују програми којима се остварује 
општ и интерес,
4) утврђује свој ство лица ко је се са мо стал но бави спортом као јединим и основним 
занимањем,
5) уређује мерила за утврђивање свој ства лица из тач ке 4) овог ста ва,
6) утврђује време по чет ка и престанка бављења спортом као јединим и основним 
занимањем.
Са гла сност на мерила из ста ва 1. тач ка 5) овог чла на да је министарство надлежно за 
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по сло ве спорта.
Члан 44.
Републичком категоризацијом спортова одређује се ранг спортск их грана на осно-
ву остварених рез ултата, традиције, међународног, здравственог, медијског и 
финансијског зна ча ја, атрак тивности, приступачности и других значајних фак тора 
појединих спортск их грана.
Републичком категоризацијом спортиста утврђују се критеријуми за рангирање 
спортиста на осно ву рез ултата, узраста, по ла и републичке категоризације спортова.
Републичка категоризација спортиста садржи и категоризацију хендикепираних 
спортиста.
Републичком категоризацијом спортск их стручњака утврђују се критеријуми за 
рангирање спортск их стручњака на осно ву квалит ета рада и остварених рез ултата.
На ак те из ст. 1. и 2. и ста ва 4. овог чла на са гла сност да је министарство надлежно за 
по сло ве спорта.

IV СПОРТСКЕ ПРИРЕДБЕ
Члан 45.
Организовањем спортск их приредби мо гу се бавити спортск е организације, савези 
и друга правна и физичка лица под условима утврђеним за ко ном и спортск им 
правилима.
Члан 46.
Организатор је дужан да осигура не сме та но и без бед но одржавање спортск е 
приредбе.
Организатор је дужан да предузме мере ко је омогућавају предупређење ризика 
на стан ка ште те за учеснике, гле да о це и трећа лица (упозорења, истицање забрана, 
да ва ње оба ве ште ња и упут ста ва и сл.), као и мере којима се на повећане ризике 
утиче (без бед ност спортск ог објек та, исправност и аде кват ност инсталисане и друге 
опреме, обез бе ђе ње хитне медицинске помоћи, одвијање манифестације у скла ду са 
пропозицијама и др.).
Члан 47.
Спортс ко такмичење може да се организује уколико организатор има обез бе ђе-
не усло ве предвиђене спортск им правилима у по гле ду објек та, од но сно простора, 
опреме, стручних и других радника.
Спортиста и спортск а организација мо гу да уче ству ју на спортск ом такмичењу ако 
испуњавају усло ве утврђене овим за ко ном и спортск им правилима.
Члан 48.
Организатор спортск е приредбе је дужан да, имајући у виду њен зна чај, очекивани 
број гле да ла ца, ме сне прилике и друге околности, утврди да ли постоји нарочито 
изражен ризик да за време ње ног одржавања до ђе до насиља или недоличног по на-
ша ња гле да ла ца.
Организатор приредбе, уколико постоји ризик из ста ва 1. овог чла на, дужан је да 
предузме потребне без бед но сне мере, у скла ду са за ко ном и спортск им правилима.
Члан 49.
Министарство надлежно за по сло ве спорта утврђује испуњеност усло ва из чл. 46. до 
48. овог за ко на и може забранити одржавање спортск е приредбе уколико утврди да 
ови услови нису испуњени.
Члан 50.
Спортисти, спортск е организације и други учесници спортск е приредбе дужни су да 
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сарађују са организатором, и не сме ју својим поступцима изазивати или доприносити 
насиљу или недоличном по на ша њу гле да ла ца.
Спортс ке организације су оба ве зне да подстичу организовање и добро по на ша ње 
клу бо ва навијача.

V ШКОЛСКИ СПОРТ
Члан 51.
Школ ска спортск а такмичења у Републици чине такмичења ученика и сту де на та у 
оквиру школ ског система, у скла ду са овим за ко ном.
Организацију, правила и усло ве одржавања ученичких и студентс ких спортск их 
такмичења у Републици споразумно уређују министар надлежан за по сло ве просвете, 
министар надлежан за по сло ве спорта и Спортс ки са вез Србије.
Члан 52.
Програми на ста ве физичког васпитања у основним и средњим шко ла ма, као и делови 
васпитно образовног програма који се од но се на физичко васпитање у предш кол ским 
уста но ва ма, до но се се уз претходно прибављено мишљење министарства надлежног 
за по сло ве спорта.

VI СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
Члан 53.
Спортс ки обје кат је грађевина, од но сно простор (грађевински обје кат, од но сно 
ње гов део или уређена површина), на ме њен за спортск е ак тивности, који може да 
има пратећи простор (санитарни, гардеробни, спремишни, гледалишни и други) и 
уграђену опрему (грађевинску и спортск у).
Члан 54.
Власник, од но сно лице ко је управља спортск им објек том и користи га (у даљем тек-
сту: корисник), дужан је да га користи у скла ду са прописима и на ме ном објек та и 
одржава та ко да је он технички исправан, да су обе зб еђени сигурност спортиста, 
других учесника и гле да ла ца и одговарајући санитарно-хигијенски услови.
Члан 55.
Део шко ле, од но сно фа кул те та на ме њен за остваривање на став ног пла на и програма 
физичког васпитања ученика, од но сно сту де на та има положај спортск ог објек та у 
смислу чла на 54. овог за ко на.
Члан 56.
Министарство надлежно за по сло ве спорта, по прибављању сагласности 
министарства надлежног за по сло ве просторног планирања и мишљења општ ине на 
чијем се подручју налази обје кат, из уз етно може одобрити привремено или трајно 
коришћење спортск ог објек та, или ње го вог де ла на ме ње ног извођењу спортск их ак-
тивности, обухваћеног одговарајућом урбанистичком документацијом, и за на ме не 
ко је нису спортск е, под усло вом да је на одговарајући начин обез бе ђе но обављање 
спортск их ак тивности на подручју на ко јем се налази обје кат.
До пу ште на је промена на ме не де ла спортск ог објек та из ста ва 1. овог чла на под усло-
вом да тај део не служи извођењу спортск их ак тивности (са ла, игралиш те, борилишт е, 
стрелишт е, ба зен, и сл.), да није у функционалној вези са простором за извођење 
спортск их ак тивности (гардеробни и санитарни пратећи простори и сл.) и да промене 
не угрожавају извођење и праћење спортск их ак тивности.
Члан 57.
Власник, од но сно корисник спортск ог објек та, одговара за ште ту ко ја на ста не 
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учесницима, гледаоцима и трећим лицима услед не до стат ка спортск ог објек та, по 
општ им правилима о објект ивној одговорности.
Члан 58.
Јавни спортск и терени, у смислу овог за ко на, је су по себ но уређене површине на ме ње-
не за одређене спортск е ак тивности (трим ста зе, планинарске ста зе, скијашк и терени, 
бициклистичке ста зе, плаже и сл.), до ступ не грађанима под једнаким условима.
Члан 59.
Јавни спортск и терени морају бити уређени, опремљени и одржавани у ста њу ко је 
осигурава без бед но коришћење.
Министар надлежан за по сло ве спорта, министар надлежан за по сло ве заш тите животне 
средине и министар надлежан за по сло ве туризма споразумно ближе прописују усло-
ве и начин уређења, опремања, одржавања и коришћења јавних спортск их терена.
Министарство надлежно за по сло ве спорта утврђује испуњеност усло ва из ста ва 2. 
овог чла на.

VII СТРУЧНИ РАД У ОБЛАСТИ СПОРТА
Члан 60.
Стручни рад у спортск им организацијама обављају спортск и стручњаци и стручњаци 
у спорту.
Спортс ки стручњаци су лица ко ја имају нај ма ње средње образовање у области спорта, 
од но сно физичке културе, или су оспособљена за обављање одређених стручних по-
сло ва у спорту, ако за ко ном није друкчије одређено.
Стручњаци у спорту су лица других занимања ко ја доприносе остваривању спортск их 
ак тивности и спортск их делатн ости.
Члан 61.
Министар надлежан за по сло ве спорта ближе прописује усло ве за обављање по сло-
ва оспособљавања за обављање одређених стручних по сло ва у спорту и начин тог 
оспособљавања.
По сло ве оспособљавања за обављање одређених стручних по сло ва у спорту, у смислу 
овог за ко на, обавља организација ко ја испуњава усло ве за обављање ових по сло ва, а 
ко ју одреди министарство надлежно за по сло ве спорта.
Члан 62.
Спортс ки стручњаци и стручњаци у спорту разврставају се према спортск им 
занимањима и звањима у оквиру занимања.
Министар надлежан за по сло ве спорта утврђује номенклатуру спортск их занимања и 
зва ња и усло ве у по гле ду стручне спреме, од но сно оспособљености за разврставање 
у зва ња.

VI II ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 63.
Министарство надлежно за по сло ве спорта води матичне евиденције спортск их 
организација и са ве за, организација за обављање спортск е делатн ости, спортск их 
обје ка та, врхунских спортиста, самосталних професионалних спортиста, спортск их 
стручњака и спортск их рез ултата.
Спортс ке организације, од но сно организације за обављање спортск е делатн ости и 
савези дужни су да, у скла ду са за ко ном и прописима министарства надлежног за по-
сло ве спорта, во де евиденцију чла но ва и евиденције о подацима из ста ва 1. овог чла на 
и достављају их министарству надлежном за по сло ве спорта.
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Садржај и начин во ђе ња евиденција из ст. 1. и 2. овог чла на прописује министар 
надлежан за по сло ве спорта, по прибављеном мишљењу републичког органа 
надлежног за по сло ве статистике.
Члан 64.
Спортс ке организације, организације за обављање спортск е делатн ости, самостални 
професионални спортисти и савези дужни су да се пријаве у матичну евиденцију ко ју 
води министарство надлежно за по сло ве спорта и да се у слу ча ју престанка рада из 
ње од ја ве.
Власник, од но сно корисник спортск ог објек та, дужан је да тај спортск и обје кат пријави 
у матичну евиденцију.

IX НАДЗОР
Члан 65.
Министарство надлежно за по сло ве спорта обавља надзор над применом овог за ко-
на.
Члан 66.
Министарство надлежно за по сло ве спорта обавља надзор над стручним радом у 
области спорта.
Члан 67.
Министарство надлежно за по сло ве спорта организује надзор над стручним радом 
у области спорта преко истакну тих спортск их стручњака, од но сно организација за 
стручни рад у области спорта.
Начин и по сту пак обављања надзора над стручним радом, мере за от кла ња ње 
уочених не до ста та ка и друга питања од зна ча ја за спровођење надзора над стручним 
радом у области спорта прописује министар надлежан за по сло ве спорта.
Члан 68.
Спортс ке организације, организације за обављање спортск е делатн ости и савези 
дужни су да омогуће обављање надзора над стручним радом, у скла ду с овим за ко-
ном.
Министарство надлежно за по сло ве спорта може организацији из ста ва 1. овог чла-
на забранити обављање одређене спортск е ак тивности, од но сно делатн ости, ако на 
осно ву изв еш таја о извршеном надзору над стручним радом утврди да су недостаци у 
раду та кве природе да мо гу изазвати теже последице по здравље спортиста и да нису 
у остављеном року отк лоњени.
Организацији из ста ва 1. овог чла на ко ја онемогући обављање надзора над стручним 
радом, министарство надлежно за по сло ве спорта може привремено забранити 
обављање спортск е ак тивности, од но сно делатн ости, све док не омогући обављање 
надзора.

X ОПШТИ ИНТЕРЕС И ПОТРЕБЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА
1. Опш ти интерес
Члан 69.
Опш ти интерес у области спорта, за чије се остваривање средства обез бе ђу ју у бу џе ту 
Републике и приређивањем игара на срећу, у скла ду са за ко ном, је сте:
1) обе зб еђивање усло ва за развој врхунског спортск ог стваралашт ва и спортск их 
такмичења школ ске омладине и сту де на та;
2) изградња, опремање и одржавање спортск их обје ка та од интереса за Републику;
3) истраживачко-развојни и научноистраживачки рад у спорту;
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4) организација спортск их такмичења и спортск их манифестација од интереса за 
Републику;
5) међурепубличка и међународна спортск а сарадња;
6) де лат ност организација у области спорта ко је је осно ва ла Република Србија и 
де лат ност организација ко је је осно ва ла територијална јединица, од но сно друга 
организација, а ко је по слу ју средствима у државној својини и ко је својим разм-
еш тајем, на ме ном, структ уром и опремом обез бе ђу ју усло ве за развој врхунског 
спортск ог стваралашт ва;
7) остваривање програма или де ло ва програма других организација (спортск их 
центара, спортск их кам по ва и др.) којима се доприноси развоју спорта;
8) обез бе ђе ње врхунским спортистима - аматерима права из здравственог 
осигурања;
9) стипендије врхунским спортистима за спортск о усавршавање и нов ча на помоћ 
врхунским спортистима са посебним за слу га ма;
10) национална признања и награде за по се бан допринос развоју и афирмацији 
спорта.
Члан 70.
Организације у области спорта чијим програмима се остварује општ и интерес у 
области спорта, најкасније до 1. окт о бра текуће године, достављају сво је програме 
за наредну годину и предрачун трошк ова потребних за њихово остваривање 
министарству надлежном за по сло ве спорта.
Министар надлежан за по сло ве спорта утврђује који ће се програми, од но сно делови 
програма финансирати средствима бу џе та Републике Србије, по прибављеном 
стручном мишљењу о оп штем интересу садржаном у тим програмима, од 
одговарајућих са ве за, стручних институција, уста но ва и истакну тих стручњака.
Члан 71.
Вла да Републике Србије утврђује национална признања и награде за по се бан 
допринос развоју и афирмацији спорта и критеријуме за њихову до де лу.
Министар надлежан за по сло ве спорта утврђује ближе усло ве и критеријуме за 
стипендирање врхунских спортиста и за нов ча ну помоћ врхунским спортистима за 
ко је се средства обез бе ђу ју у бу џе ту Републике.
Члан 72.
Министар надлежан за по сло ве спорта, на предлог Спортс ког са ве за Србије, доноси 
годишњи и четворогодишњи програм којим се утврђују међународна спортск а 
такмичења за чију организацију се обез бе ђу ју средства у бу џе ту Републике.
Министар надлежан за по сло ве спорта одређује ближе критеријуме за утврђивање 
оп штег интереса који се остварује програмима организација у области спорта и 
критеријуме за финансирање развоја врхунског спортск ог стваралашт ва.
Министар надлежан за по сло ве спорта утврђује објек те од интереса за Републику 
и одређује ближе критеријуме за финансирање њихове изградње, опремања и 
одржавања.
Члан 73.
Корисници средства бу џе та за реализацију програма којима се задовољава општ и 
интерес у области спорта утврђен овим за ко ном, обавезни су да министарству 
надлежном за по сло ве спорта на ње гов зах тев, а нај ма ње је дан пут годишње, до ста-
ве изв еш тај о свом раду, од но сно остваривању програма или де ло ва програма и 
коришћењу средстава бу џе та Републике.
Министар надлежан за по сло ве спорта може обус тавити даље финансирање програма 
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кориснику из ста ва 1. овог чла на који не достави изв еш тај у предвиђеном року.
Члан 74.
Министарство надлежно за по сло ве спорта врши надзор над реализацијом 
програмских ак тивности и наменским коришћењем средстава ко ја се обез бе ђу ју у бу-
џе ту Републике и јед ном годишње изв еш тава Вла ду Републике Србије о коришћењу 
средстава бу џе та Републике за остваривање оп штег интереса у области спорта, 
утврђеног овим за ко ном.
Члан 75.
Вла да Републике Србије именује и разрешава дирек тора, председника и чла но ве 
управног и надзорног одбора организација чији се програми, којима се остварује 
општ и интерес у области спорта у целини или претежно, финансирају из бу џе та 
Републике. 
Вла да Републике Србије именује и разрешава дирек тора, председника и чла но ве 
управног одбора и надзорног одбора организација ко је је осно ва ла територијална 
јединица, од но сно друга организација, а ко је по слу ју средствима у државној својини 
и ко је својим разм еш тајем, на ме ном, структ уром и опремом обез бе ђу ју усло ве за 
развој врхунског спортск ог стваралашт ва.
Вла да Републике Србије утврђује организације из ста ва 2. овог чла на.
Члан 76.
У јед ној спортск ој грани финансирају се програми са мо јед ног гранског са ве за, којима 
се остварује општ и интерес утврђен овим за ко ном.
2. Потребе у области спорта
Члан 77.
Одређене потребе грађана у области спорта задовољавају се у општ ини и граду.
Средства за задовољавање потреба грађана из ста ва 1. овог чла на обез бе ђу ју се у бу-
џе ту општ ине, од но сно града, и приређивањем игара на срећу, у скла ду са за ко ном, и 
користе се, у скла ду са ак тима општ ине, од но сно града, за:
1) изградњу, одржавање и коришћење спортск их обје ка та у којима се остварују 
потребе у области спорта у општ ини, од но сно граду;
2) учешће у обез бе ђе њу реализације општ инског и међуопшт инског нивоа школ ских 
спортск их такмичења;
3) обе зб еђивање посебних усло ва за повећање об у хва та и квалит ета рада са младим 
спортск им талентима;
4) финансирање делатн ости организација у области спорта ко је је осно ва ла општ ина, 
од но сно град и остваривање програма, или де ло ва програма других организација 
којима се доприноси задовољавању потреба грађана у области спорта на нивоу 
општ ине, од но сно града;
5) организацију и одржавање спортск их такмичења и манифестација од зна ча ја за 
општ ину, од но сно град;
6) обе зб еђивање усло ва за рад спортск их стручњака у организацијама у области 
спорта на територији општ ине, од но сно града.
Члан 78.
Ску пш тина општ ине, од но сно града, именује и разрешава дирек тора, председника и 
чла но ве управног одбора и надзорног одбора организација у области спорта, чији се 
програми којима се остварују одређене потребе грађана у области спорта у целини 
или претежно, финансирају из бу џе та општ ине, од но сно града.
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XI КА ЗНЕ НЕ ОДРЕДБЕ
Члан 79.*
Нов ча ном ка зном од 30.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај спортск а 
организација или друго правно лице ако:
1) (престала да важи);
2) изложи спортисту ак тивностима ко је мо гу да угрозе или погоршају ње го во 
здравствено ста ње (члан 16);
3) обавља спортск е ак тивности супротно одредби чла на 20. став 3. овог за ко на;
4) обавља спортск у де лат ност супротно одредби чла на 29. став 1. овог за ко на;
5) организује спортск у приредбу супротно одредбама чл. 46. и 48. овог за ко на;
6) организује спортск о такмичење супротно одредбама чла на 47. овог за ко на;
7) користи или одржава спортск и обје кат супротно одредби чла на 54. овог за ко на;
8) промени на ме ну спортск ог објек та или ње го вог де ла супротно одредбама чла на 
56. овог за ко на;
9) користи јавни спортск и терен супротно одредби чла на 59. став 1. овог за ко на;
10) обавља оспособљавање за одређене стручне по сло ве у спорту супротно 
одредбама чла на 61. овог за ко на;
11) не води прописане евиденције или их не доставља на прописани начин (члан 63. 
став 2);
12) не пријави се у матичну евиденцију или се из ње не одјави (члан 64. став 1);
13) не пријави спортск и обје кат у матичну евиденцију (члан 64. став 2).
За прекршај из ста ва 1. овог чла на казниће се и одговорно лице у спортск ој 
организацији или другом правном лицу нов ча ном ка зном у износу од 5.000 до 50.000 
динара.
За прекршај из ста ва 1. овог чла на казниће се предуз етник нов ча ном ка зном од 15.000 
до 500.000 динара.
Члан 80.*
Нов ча ном ка зном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице 
ако:
1) (престала да важи);
2) изложи спортисту ак тивностима ко је мо гу да угрозе или погоршају ње го во 
здравствено ста ње (члан 16);
3) организује спортск у приредбу супротно одредбама чл. 46. и 48. овог за ко на;
4) организује спортск о такмичење супротно одредбама чла на 47. овог за ко на;
5) користи или одржава спортск и обје кат супротно одредби чла на 54. овог за ко на;
6) промени на ме ну спортск ог објек та или ње го вог де ла супротно одредбама чла на 
56. овог за ко на;
7) користи јавни спортск и терен супротно одредби чла на 59. став 1. овог за ко на;
8) обавља стручни рад супротно одредби чла на 60. став 2. овог за ко на;
9) не пријави се у матичну евиденцију или се из ње не одјави (члан 64. став 1); 
10) не пријави спортск и обје кат у матичну евиденцију (члан 64. став 2).
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 81.
Спортс ким објект има у државној и друш твеној својини који на дан сту па ња на сна гу 
овог за ко на не ма ју одговарајућу урбанистичку документацију не може се до до но ше-
ња те документације мењати на ме на.
Члан 82.
Средства и имовину за оснивање и по че так рада Републичког за во да чине средства и 
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имовина Ју го сло вен ског за во да за физичку културу и медицину спорта из Београда, 
За во да за физичку културу Војводине из Но вог Са да и За во да за физичку културу Ко-
со ва и Метохије из Приш тине, утврђена билансом ста ња на дан 28. фебруара 1997. 
године, којима Републички за вод по слу је као средствима у државној својини.
Републички за вод почиње са радом 1. марта 1997. године.
Члан 83.
Да ном по чет ка рада Републички за вод преузима средства, права и оба ве зе и за по сле-
не раднике Ју го сло вен ског за во да за физичку културу и медицину спорта из Београда, 
За во да за физичку културу Војводине из Но вог Са да и За во да за физичку културу Ко-
со ва и Метохије из Приш тине.
Да ном уписа Републичког за во да у регистар бришу се из регистра Југословенски за-
вод за физичку културу и медицину спорта из Београда, За вод за физичку културу 
Војводине из Но вог Са да, За вод за физичку културу Ко со ва и Метохије из Приш тине.
Члан 84.
Дирек тора, управни и надзорни одбор Републичког за во да Вла да Републике Србије 
именоваће у року од 30 да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.
Управни одбор Републичког за во да донеће у року од 30 да на од да на именовања ста-
тут и друга ак та нео п ход на за упис Републичког за во да у регистар.
Члан 85.
Постојеће спортск е и друге организације у области спорта дужне су да ускла де сво-
ју организацију, рад и оп ште ак те са одредбама овог за ко на до 31. децембра 1997. 
године, ако овим за ко ном није друкчије прописано.
По исте ку рока из ста ва 1. овог чла на постојеће спортск е и друге организације у 
области спорта ко је не по сту пе по одредби ста ва 1. овог чла на престају са радом и 
надлежни орган ће их по сле спроведеног по ступ ка брисати из регистра.
Спортс ке организације и друге организације у области спорта дужне су да ангажују 
спортск ог стручњака у смислу чла на 20. став 3. овог за ко на најкасније до 31. децембра 
1998. године.
Члан 86.
Кад удружење на ста ло трансформацијом постојеће спортск е организације у свој ству 
друш твене организације, ко је располаже средствима у друш твеној својини, престане 
са радом, средства ко ја оста ну по сле подмиривања оба ве за по ста ју средства у 
државној својини и преносе се на коришћење општ ини на чијем подручју се налази 
седишт е те организације.
Постојеће спортск е организације и спортск а друш тва у свој ству друш твене 
организације са средствима у друш твеној својини мо гу се трансформисати у удружење 
или предузеће са друш твеним капиталом.
Члан 87.
Спортс ки са вез Србије донеће категоризације из чла на 44. овог за ко на и мерила за 
утврђивање свој ства лица ко је се бави спортом као јединим и основним занимањем у 
року од шест месеци од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.
Уколико Спортс ки са вез Србије не утврди категоризације из чла на 44. овог за ко-
на у року прописаном у ста ву 1. овог чла на, те категоризације утврдиће министар 
надлежан за по сло ве спорта.
Члан 88.
Спортс ке организације као предузећа, од но сно уста но ве, и организације за обављање 
спортск е делатн ости достављају надлежном су ду до ка зе о испуњености усло ва из 
чла на 20. ст. 3. и 4. и чла на 29. овог за ко на у року од 90 да на од да на сту па ња на сна гу 
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прописа којим се ближе утврђују ти услови.
Члан 89.
Да ном сту па ња на сна гу овог за ко на престају да важе За кон о физичкој култури 
(“Службени гласник СРС”, број 5/90) и За кон о потребама у одређеним областима за 
ко је се средства обез бе ђу ју из јавних прихода (“Службени гласник РС”, бр. 79/91 и 
16/92).
До до но ше ња ака та на осно ву овог за ко на, примењиваће се ак та до не та на осно ву за-
ко на из ста ва 1. овог чла на, осим ако су у изричитој супротнос ти с овим за ко ном.
Члан 90.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на објављивања у “Службеном гласнику 
Републике Србије”.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ И 
ДЕЛАТНОСТИ (“Сл. гласник РС”, бр. 30/99)

I УВОД НА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овим правилником прописују се ближи услови у по гле ду простора, од но сно објек-
та, опреме, стручних радника и спортск их стручњака и без бедности спортиста у 
бављењу спортск им ак тивностима, у зависности од врсте спорта, ко је морају да 
испуне организације за обављање спортск е делатн ости и спортск е организације 
осно ва не као предузећа, од но сно уста но ве (у даљем тек сту: организација), да би мо-
гле да обављају спортск е делатн ости, од но сно ак тивности (у даљем тек сту: делатн-
ости).

II УСЛОВИ У ПО ГЛЕ ДУ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ РАДНИКА
Члан 2.
Организација може обављати делатн ости у области спорта ако има:
1) у радном од но су спортск ог стручњака са нај ма ње вишим образовањем у области 
спорта, од но сно физичке културе;
2) у радном од но су спортск ог стручњака са нај ма ње ИИ сте пе ном оспособљености, 
ангажованог на пословима рекреативног спорта (код организација за обављање 
спортск е делатн ости), од но сно рада са млађим категоријама (код спортск их 
организација основаних као предузеће, од но сно уста но ва);
3) у радном од но су, поред спортск их стручњака из тач. 1 и 2 овог чла на, нај ма ње јед-
ног спортск ог стручњака на сваких 360 чла но ва, од но сно корисника услу га, уколико 
се ради о спортск им ак тивностима из групе спортск их игара (фуд бал, кошарка, 
рукоме т, од бој ка, ватерполо, хо кеј на ле ду, хо кеј на трави и рагби), или јед ног спортск-
ог стручњака на сваких 180 чла но ва, од но сно корисника за оста ле спортск е ак-
тивности;
4) у радном од но су лице са спортск им зва њем организатора спортск ог по сло ва ња;
5) у радном од но су дирек тора са спортск им зва њем спортск ог менаџера;
6) у радном од но су лица са одговарајућим спортск им зва њем за обављање по-
сло ва спортск их стручних услу га (са ве то дав не и стручне услу ге, информативни и 
пропагандни послови, истраживачко развојни рад, спортск о посредовање и др.).
Организација ко ја се искључиво бави делатн ошћу изнајмљивања спортск е опреме 
или спортск им стручним услу га ма, не мора испуњавати усло ве из ста ва 1 тач. 1-3 овог 
чла на.
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III УСЛОВИ У ПО ГЛЕ ДУ ПРОСТОРА, ОД НО СНО ОБЈЕК ТА
Члан 3.
Организација може обављати делатн ости у области спорта ако има:
1) одговарајући спортск и простор, од но сно обје кат са:
(1) основним просторијама, од но сно површинама за извођење јед не или више 
спортск их ак тивности;
(2) пратећим просторијама;
(3) инсталацијама и одговарајућом техничком опремом;
2) две по слов не просторије минималне површине 15 м2, с пратећим WЦ.
За спортове који нису садржани у чла ну 6 овог правилника примењују се у по гле ду 
усло ва за простор, од но сно обје кат, спортск а правила одговарајућег спорта ко ја се 
од но се на усло ве за организовање такмичења и првенства националног зна ча ја.
Члан 4.
Сматра се да простор, од но сно обје кат испуњава усло ве из чла на 3 став 1 тач ка 1 овог 
правилника ако има:
1) основ не и пратеће просторије ко је испуњавају оп ште усло ве за коришћење 
(санитарно-хигијенске, противпожарне и друге),
2) код основних просторија, од но сно површина:
(1) димензије ко је омогућавају да се на ње му не сме та но одвија нај ма ње јед на де лат-
ност, у скла ду са чла ном 6 овог правилника;
(2) под ло гу од материјала прописаног спортск им правилима;
(3) покривен простор за вежбање нај ма ње 4 x 4 м, висине 2,60 м, или отворен простор 
10 x 20 м, за обављање делатн ости об у ча ва ња у физичком вежбању, развоја физичких 
способности, стицања спортск их навика и рекреативног спорта, осим делатн ости 
фитнес центара, боди билдинг и сличних организација,
3) од пратећих просторија нај ма ње:
(1) гардеробе величине од јед ног квадратног метра по јед ном кориснику, с тим да су 
женске гардеробе одво је не од муш ких гардероба;
(2) умиваонике, са једним уређајем за прање руку на пет на ест корисника простора 
за вежбање;
(3) просторију за спортск у опрему (справе и реквизите) одговарајуће величине;
(4) купатило са једним ту шем на сва ка четири корисника простора за вежбање, с тим 
да су купатила одређена за жене одво је на од купатила за муш карце;
(5) то а лет са по једним ме стом, са претпростором и WЦ кабином, на сваких два де сет 
корисника истог по ла;
(6) гледалишни простор од нај ма ње 100 ме ста за се де ње, уколико се организација 
бави организовањем спортск их приредби;
4) од инсталационо-техничких уређаја:
(1) прикључке за во до вод ну (хлад на и то пла во да), канализациону и елек тричну 
мрежу;
(2) инсталације и капацит ете грејних те ла ко је омогућавају да се температура у сали 
са пратећим просторијама прилагоди потребама обављања делатн ости, с тим да 
температура у простору за вежбање, гардероби и купатилу не може бити нижа од 21 
сте пен;
(3) инсталације расхладног уређаја у објект има клизалиш та;
(4) инсталације филтерског постројења у објект има ба зе на и инсталације за загревање 
во де ко је обез бе ђу ју температуру од нај ма ње 23 сте пе на;
(5) вентилационе уређаје, од но сно отворе који обез бе ђу ју одговарајући ниво 
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вентилације, у зависности од врсте делатн ости и планираног броја учесника и гле-
да ла ца;
(6) противпожарне уређаје;
(7) разгласне уређаје јачине ко ја омогућава ефикасно коришћење сразмерно 
величини објек та;
(8) инсталације за равномерно осветљавање затворених де ло ва објек та где се одвија 
де лат ност, заш тићене од удара, ко је емитују све тлост јачине 150 лук са на висини 1 
метар од по да, на начин којим се онемогућава стварање сенки, треперење и бле сак;
5) ком пле тан прибор и средства за пружање прве помоћи.
Члан 5.
Организација ко ја испуњава усло ве из чла на 3 став 1 тач ка 2) овог правилника и 
ко ја има просторију за спортск у опрему одговарајуће величине може се бавити 
изнајмљивањем спортск е опреме.
Организација ко ја испуњава усло ве из чла на 3 став 1 тач ка 2) овог правилника може 
се бавити стручним услу га ма у спорту (са ве то дав не и стручне услу ге у области спорта, 
спортск о посредовање, истраживачко развојни рад и др.).
Члан 6.
Основ не просторије, од но сно површине спортск ог објек та морају, у зависности од 
врсте спорта, бити следећих димензија:
1. Атл етика
1) Трчања - хо да ње
(1) Ста за за трчање нај ма ње дужине 400 м, ширине 7,32 м са обележеним спољним и 
унутрашњим ивицама и обележеним стартом и циљем.
2) Ск окови
(1) Скок у вис
- простор са залетиш тем од нај ма ње 15 м,
- ме ка но доскочиште (сунђер) димензије 5 x 3 x 1 метар,
(2) Скок мот ком
- залетиш те површина димензија 40 x 1,25 м,
- ме ка но доскочиште (сунђер) димензије 5 x 3 x 1 метар,
(3) Скок у даљ, троскок
- залетиш те површина димензија 40 x 1,26 м,
- доскочиште ја ма испуњена финим пе ском димензија 8 x 3 м.
3) Ба ца ња
(1) Ба ца ње ку гле
- бацалиш те површина димензије 15 x 35 м,
- круг за ба ца ње унутрашњег пречника 2.135 м, оивичен металним прстеном дебљине 
6 мм, 14 мм изнад површине круга,
(2) Ба ца ње кладива
- бацалиш те травната површина димензија 50 x 100 м,
- круг за ба ца ње унутрашњег пречника 2.135 м оивичен металним прстеном дебљине 
6 мм, са горњом ивицом 14 мм изнад површине круга,
(3) Ба ца ње диска
- бацалиш те травната површина димензија 50 x 100 м,
- круг за ба ца ње унутрашњег пречника 2,5 м оивичен металним обручем дебљине 6 
мм, са горњом ивицом 14 мм, изнад површине круга,
(4) Ба ца ње копља
- бацалиш те травната површина димензија 50 x 100 м,
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- залетиш те дужине 30 и ширине 4 м,
- кружни лук у нивоу залетиш та пречника 8 м.
4) Виш ебој
Услови за атлет ске дисциплине ко је виш ебој об у хва та.
2. Боди билдинг
1) Покривен простор за вежбање од минимум 30 м2 корисне површине.
3. Бокс, тајландски бокс и кик бокс
1) Покривен простор димензија 15 x 15 м.
4. Дизање те го ва
1) Покривен простор за вежбање од минимум 100 м2 корисне површине.
5. Џу до, кунг фу ву шу, кен до
1) Покривен простор димензија 14 x 14 м.
6. Фитнес
1) Покривен простор за вежбање од минимум 30 м2 корисне површине.
7. Гимнастички спорт (му шка и женска спортск а гимнастика, ритмичко спортск а 
гимнастика, спортск а акробатика, спортск и аеробик, спортови на еластичном сто лу)
1) Спортс ка са ла димензија 10 x 10 м са нај ма њом висином пла фо на од 5 м.
8. Једрење, ка јак, ка ну, ве сла ње, једрење на дасци
1) Обез бе ђе на во де на површина без препрека величине према правилима 
међународних федерација,
2) Хангари - покривен простор за сме штај нај ма ње де сет пловних обје ка та,
3) Пон тон за поривање нај ма ње два плов на објек та истовремено.
9. Карате
1) Покривен простор димензија 10 x 10 м, обележено борилишт е 8 x 8 м.
10. Коњички спорт
1) Хиподром
(1) Ста за за галопере нај ма ње дужине 1,4 километра,
(2) ста за за ка сач ке трке нај ма ње дужине 1,1 километар,
(3) Простор за сме штај нај ма ње де сет препрека димензија 50 x 100 м,
(4) Простор за загревање ко ња најмањих димензија 20 x 60,
2) Покривен шталски простор за сме штај нај ма ње де сет ко ња.
11. Ку гла ње
1) Јед но ста зна ауто мат ска покривена ку гла на дужине 27,85 м и ширине 1,7 м са бочним 
страницама нај ма ње висине 15 цм и од бој ном струњачом нај ма ње висине 0,96 м.
12. Ма че ва ње
1) Покривено борилишт е за “флорет” димензија 14 x 2 м,
2) Покривено борилишт е за сабљу димензија 18 x 2 м.
13. Фуд бал
1) Травната ограђена површина димензија 50 x 100 м.
14. Хо кеј на трави
1) Ограђена травната површина димензија 91,40 x 55 м
15. Кошарка
1) Покривен простор димензија 19 x 32 м са таваницом нај ма ње висине од 7 м.
16. Мали фуд бал
1) Травната, ас фалт на или бе тон ска површина димензија 25 x 15 м, у затвореном 
висина пла фо на нај ма ње 7 м.
17. Од бој ка
1) Покривен простор димензија 15 x 24 м са таваницом нај ма ње висине од 7 м.



Функционисање спортских центара 55

18. Пливање, синхроно пливање
1) Покривен пливачки ба зен димензија 25 x 12,5 м, нај ма ње дубине 90 цм, за синхроно 
пливање нај ма ња дубина 1,80 м.
19. Рукоме т
1) Покривен простор димензија 23 x 44 м са таваницом нај ма ње висине 7 м.
20. Рвање
1) Покривен простор димензија 16 x 16 м, борилишт е кружног облика пречника 12 м, 
са под ло гом у скла ду са спортск им правилима.
21. Скијање - алп ске нордијске дисциплине
1) Покривен простор за сме штај опреме од нај ма ње 100 м2,
2) Смеш тајни простор за нај ма ње 30 осо ба лоциран у близини скијашк ог центра који 
располаже ски лифтом и успињачом.
22. Ск окови у во ду
1) Ба зен димензија 18 x 21 метар, дубине 5 м,
2) Са ла за гимнастику површине 100 м2.
23. Стони тенис
1) Покривен простор димензија 15 x 30 м. Борилишт е ограђено покретном оградом 
висине 75 цм.
24. Шах
1) Затворен простор за сме штај нај ма ње 5 сто ло ва са столицама.
25. Те квон до
1) Покривен простор димензија 12 x 12 м са обележеним борилишт ем 8 x 8 м.
26. Тенис
1) Покривен простор димензија 26 x 15 м.
27. Ватерполо
1) Покривен пливачки ба зен димензија 20 x 12 м, нај ма ње дубине 1,8 м са таваницом 
нај ма ње висине 7 м.
28. Спортс ки плес (латиноамерички и класични)
1) Са ла површине 50 м2.
29. Ритмичко спортск а гимнастика
1) Са ла димензија 12 x 12 м.
30. Спортс ки аеробик
1) Са ла површине 50 м2.

IV УСЛОВИ У ПО ГЛЕ ДУ СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ
Члан 7.
Организација може обављати делатн ости у области спорта ако има одговарајућу 
спортск у опрему, у скла ду са чла ном 9 овог правилника.
За спортове који нису садржани у чла ну 9 овог правилника примењују се у по гле ду 
усло ва за спортск у опрему, спортск а правила одговарајућег спорта ко ја се од но се на 
усло ве за организовање такмичења и првенстава националног зна ча ја.
Сматра се да је покретна или уграђена спортск а опрема одговарајућа ако испуњава 
усло ве који се траже стандардима за спортск у опрему.
Члан 8.
Организација се може бавити об у ча ва њем у физичком вежбању, развојем физичких 
способности, стицањем спортск их навика и рекреативним спортом, осим делатн ости 
фитнес центара, боди билдинг и сличних организација, под усло вом да има опрему 
одређену на ме ном простора за вежбање.
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Члан 9.
Организација треба да има, у зависности од врсте спорта, следећу опрему:
1. Атл етика
1) Трчања - хо да ње
(1) Осам ком пле та стартних бло ко ва,
(2) 80 препона промењиве висине у скла ду са правилима атл ет ских такмичења,
(3) Осам штафетних палица дужине 280 мм, обима 120 мм и нај ма ње тежине 50 г.
2) Ск окови
(1) Скок у вис
- два стал ка за летвицу 0,1 метар изнад највеће могуће висине ско ка,
- два држача летвице,
- две летвице димензија дужине 3,98 м, пречника 29 мм, тежине 2 кг са јед ном равном 
пљоснатом површином,
- опрема за мерење висине;
(2) Скок мот ком
- кутија за убод мот ке димензија 600 x 150 x 200 мм,
- два стал ка за летвицу са држачима летвице висине 0,5 м изнад највеће могуће 
висине ско ка,
- две летвице димензија дужине 4,48 м, тежине 2,25 кг,
- пет мотк и за скок произвољне дужине,
- опрема за мерење висине;
(3) Скок у даљ, троскок
- од скоч на да ска са пластелином,
- опрема за мерење: ме тал на пантљика, визир, маркације,
- равнача за пе сак.
3) Ба ца ње
(1) Ба ца ње ку гле
- кружни сег мент са унутрашњом ивицом дужине 1,21 метар, ширине 122 мм, висине 
98 мм,
- пет + пет гвоздених кугли: жене пречника 95 мм, тежине 4 кг; муш карци пречника 
110 мм и тежине 7,270 кг,
- опрема за мерење: ме тал на пантљика дужине 25 м, маркације;
(2) Ба ца ње кладива
- пет кладива састављених из три де ла дужине 1,175 мм и тежине 7.260 кг,
- заш титна мрежа у облику латиничног сло ва У од непробојног еластичног материјала 
димензија ширине 5,5 м са две помоћне пло че,
- опрема за мерење: ме тал на пантљика дужине 100 м, маркације;
(3) Ба ца ње диска
- пет + пет дискова оивичених металним прстеном округлих ивица димензија жене 
пречника 188 мм, дебљине 37 мм, тежине 1 кг, муш карци пречника 219 мм, дебљине 
44 мм, тежине 2 кг,
- заш титна мрежа у облику латиничног сло ва У од непробојног еластичног материјала 
димензија ширине 6 и висине 4 м,
- опрема за мерење: ме тал на пантљика дужине 100 м, маркације;
(4) Ба ца ње копља
- пет + пет копаља за ба ца ње димензија: жене дужине 2,20 м, тежине 600 г, пречника 
у најдебљем де лу 20 мм муш карци 2,60 м, тежине 800 г, пречника у најдебљем де лу 
25 мм,
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- опрема за мерење: ме тал на пантљика дужине 100 м, маркације.
4) Виш ебој
Услови за атлет ске дисциплине ко је виш ебој об у хва та.
2. Бициклизам
1) пет тркачких бицикла,
2) покривен простор оста ва за бицикле,
3) приручни сервис за одржавање и оправку опреме,
4) превозно средство аутом обил - ком би за транспорт опреме и пружање помоћи.
3. Боди билдинг
1) Јед на олимпијска гарнитура те го ва од 200 кг,
2) Је дан подијум од дрвета димензија 2 x 2 м и висине 10 цм,
3) Јед на или више ком бинованих или самосталних тренажера за развој сна ге на којима 
у јед ном тренут ку може да вежба 6 спортиста, а намењеним нај ма ње за третман 
следећих мишићних група: плантарних опружача, опружача и прегибача у згло бу ко-
ле на, одводиоца и приводиоца у згло бу ку ка, опружача и прегибача у згло бу лак та,
4) Две ко се клу пе са столицама,
5) Јед на машина за равно ву че ње те го ва,
6) Јед на столица за по лу чуч ње ве,
7) Пет ста ла ка за те го ве са могућношћу од ла га ња шипке са теговима на различитим 
висинама,
8) Јед не швед ске ле стве зидне,
9) Јед но гимнастичко вратило,
10) Два зидна огле да ла димензија 2 x 2 м,
11) 40 једноручних те го ва “бучица”,
12) Де сет мањих гарнитура те го ва од 100 кг,
13) Пло че разне величине укуп не тежине до 500 кг,
14) Пет пари “јежева” за од ла га ње пло ча.
4. Бокс, тајландски бокс и кик бокс
1) Ринг оме ђен са свих страна са три реда ко но па ца пречника 5 цм је дан изнад другог - 
први на висини од 40 цм од по да, други на 80 цм и трећи на висини од 130 цм. Конопци 
су на средини сва ке стране повезани га зом ширине 4 цм. Конопци на странама ринга 
дуги су нај ма ње 490 цм, у угловима причвршћени за сту бо ве удаљене нај ма ње 30 цм. 
Под ринга мора бити од чврстих да са ка нај ма ње дебљине 3 цм прекривених филцом 
и цирадом ко ја прелази нај ма ње 50 цм са сва ке стране ко но па ца,
2) Две столице на угловима ринга на дијагонали за одмор спортиста,
3) Пет пари рукавица од 10 унци тежине 310 г,
4) Пет заш титних кацига.
5. Дизање те го ва
1) Две олимпијске гарнитуре те го ва од 200 кг,
2) Је дан подијум дрво димензија 3 x 3 м и висине 10 цм,
3) Три ко се клу пе са столицама,
4) Јед на машина за равно ву че ње те го ва,
5) Две столице за по лу чуч ње ве,
6) Пет ста ла ка за те го ве са могућношћу од ла га ња шипке са теговима на различитим 
висинама,
7) Две швед ске ле стве зидне,
8) Јед но гимнастичко вратило,
9) Јед но зидно огле да ло димензија 2 x 2 м,
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10) 20 једноручних те го ва “бучица”,
11) Де сет мањих гарнитура те го ва од 100 кг,
12) Пло че разне величине укуп не тежине до 500 кг,
13) Пет пари “јежева” за од ла га ње пло ча.
6. Џу до, кунг фу ву шу, кен до
1) Татами струњаче за прекривање простора димензија 14 x 14 м,
2) Је дан црвени и је дан бели по јас,
3) Сигнализација по две заставице жуте и пла ве бо је, јед но зво но.
7. Фитнес
1) Јед на олимпијска гарнитура те го ва од 200 кг,
2) Је дан подијум од дрвета димензија 2 x 2 м и висине 10 цм,
3) Је дан или више ком бинованих или самосталних тренажера за развој сна ге на којима 
у јед ном тренут ку може да вежба 6 спортиста, а намењеним нај ма ње за третман 
следећих мишићних група: плантарних опружача, опружача и прегибача у згло бу ко-
ле на, одводиоца и приводиоца у згло бу ку ка, опружача и прегибача у згло бу лак та,
4) Две ко се клу пе са столицама,
5) Јед на машина за равно ву че ње те го ва,
6) Јед на столица за по лу чуч ње ве,
7) Два стал ка за те го ве са могућношћу од ла га ња шипке са теговима на различитим 
висинама,
8) Јед не швед ске ле стве зидне,
9) Јед но гимнастичко вратило,
10) Јед но зидно огле да ло димензија 2 x 2 м,
11) 20 Једноручних те го ва “бучица”,
12) Пет мањих гарнитура те го ва од 100 кг,
13) Пло че разне величине укуп не тежине до 300 кг,
14) Три пара “јежева” за од ла га ње пло ча,
15) Три справе за аеробно вежбање (бицикл, покретна трака, пењалица, симулација 
ве сла ња, или слично),
16) Де сет струњача димензија 100 x 60 цм.
8. Гимнастички спорт (му шка и женска спортск а гимнастика, ритмичко спортск а 
гимнастика, спортск а акробатика, спортск и аеробик, спортови на еластичном сто лу)
1) Зависно од врсте гимнастичке дисциплине опрема и реквизити предвиђена 
међународним правилима гимнастичког спорта.
9. Једрење, ка јак, ка ну, ве сла ње, једрење на дасци
1) Нај ма ње три плов на објек та по врсти спортск е дисциплине.
10. Карате
1) Опрема предвиђена спортск им правилима.
11. Коњички спорт
1) Јед ну гарнитуру од нај ма ње де сет препонских препрека,
2) Старт машина и мерни уређаји.
12. Ку гла ње
1) Две гарнитуре чу ње ва 2 x 9. Тежина чу ње ва 1.720 г, висина 400 мм, са средњим чу-
њем тежине 1.750 г и висине 430 мм,
2) Две гарнитуре кугли пречника 160 мм, тежине 2.818 г,
3) Да ска положница дужине 5,5 м,
4) Челична пантљика дужине 30 м, либела, шаблони за мерење чу ње ва и кугли, џеп на 
ва га и врећица за мерење чу ње ва и кугли.
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13. Ма че ва ње
1) Два “флорета” са куглицом на врху и ма чем дужине 110 цм, сечивом од 90 цм, укуп не 
тежине 1200 г,
2) Две сабље дужине 105 цм са рукохватом, сечивом од 85 цм и максималне тежине 
500 г,
3) Две гарнитуре одеће и обуће са рукавицама.
14. Фуд бал
1) Две кон струкције фу дбалских го ло ва димензија 7,32 x 2,44 м са мрежама,
2) Де сет фу дбалских лопти обима 68 цм и тежине 410 г.
15. Хо кеј на трави
1) Две кон струкције го ло ва димензија 3,66 x 2,14 м,
2) Пет лопти пресвучених кожом обима 22,40 цм и тежине 156 г,
3) 40 палица од дрвета дужине 90 цм, тежине 340 г и дебљине 5,08 цм.
16. Кошарка
1) Две кон струкције ко ше ва,
2) Де сет кошаркашк их лопти обима 78 цм и тежине 650 г.
17. Мали фуд бал
1) Две кон струкције го ла са мрежом димензија 2 x 2,80 м,
2) Пет фу дбалских лопти обима 82 цм и тежине 290 г.
18. Од бој ка
1) Од бој ка шка мрежа димензија 1 x 9,5 м са сталцима, ан те ном и зат езачима,
2) Де сет одбојкашки х лопти обима 65 цм и тежине 260 г.
19. Пливање, синхроно пливање
1) Шест стартних бо ко ва.
20. Рукоме т
1) Две кон струкције рукоме тних го ло ва са мрежом димензија 3 x 2 м,
2) Де сет рукоме тних лопти: жене - обима 54 цм и тежине 325 гр; муш карци - обима 58 
цм и тежине 425 г.
21. Рвање
1) Опрема у скла ду са спортск им правилима.
22. Скијање - алп ске нордијске дисциплине
1) Опрема у скла ду са спортск им правилима.
23. Ск окови у во ду
1) Еластична да ска подигнута на висини 1 м и 3 м изнад нивоа во де,
2) Фиксне платформе дужине 6 и ширине 2 м, постављене на висинама од 5 м, 7,5 м и 
10 м изнад површине во де.
24. Стони тенис
1) Стон отениски сто димензија 274 x 152,5 цм, подигнут од по да 76 цм,
2) Мрежа окомито постављена по ширини сто ла на сталцима на висини од 15,25 цм,
3) Четири пара рек ета у скла ду са спортск им правилима,
4) 20 лоптица од целулоида пречника 37,2 мм и тежине 2,40 г.     
25. Шах
1) Пет гарнитура сто ло ва са по две столице,
2) Пет ком пле та шаховских фигура са шаховским та бла ма,
3) Пет шаховских часовника.
26. Те квон до
1) Пет окло па за груди,
2) Пет заш титних кацига за гла ву.
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27. Тенис
1) Мрежа разапета на два сту ба висине 106,68 цм а на средини висока 91,44 цм, 
пантљиком причвршећена за под ло гу,
2) Четири рек ета са разапетом мрежом дужине 68,08 цм и тежине 368,5 г,
3) 20 округлих тенис лоптица без ша во ва, 6,25 цм, тежине 56,69 г.
28. Ватерполо
1) Две кон струкције пливајућих го ло ва са мрежом димензија 3 x 0,90 м,
2) Де сет ватерполо лопти од непромочивог материјала, без ша во ва обима 68 цм и 
тежина 400 г,
3) Две гарнитуре капица различите бо је са бројевима величине 10 цм.
29. Спортс ки плес (латиноамерички и класични)
1) Музички стуб са одговарајућим звучницима,
2) Рипстол (штап за ба лет).
30. Ритмичко спортск а гимнастика
1) Музички уређај одговарајуће јачине,
2) По де сет справа (вијача, лоп та, обручеви, чуњеви, траке),
3) Рипстол (штап за ба лет).
31. Спортс ки аеробик
1) Музички уређај одговарајуће јачине,
2) Рипстол (штап за ба лет).

V УСЛОВИ У ПО ГЛЕ ДУ ОСИГУРАЊА БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 10.
Организација може обављати делатн ости организовања спортск их приредби, об-
у ча ва ња у физичком вежбању, развоја физичких способности и стицања спортск их 
навика у одређеној врсти спорта, уколико у циљу осигурања без бедности спортиста 
и других лица предузме, у скла ду са за ко ном и спортск им правилима, мере ко је 
омогућавају предупређење ризика на стан ка ште те и мере којима се на повећане 
ризике утиче, а нарочито:
1. у спортск ом простору, од но сно објек ту ја сно истакне упозорење на неуобичајене 
ризике који прате обављање делатн ости (та бле са упозоравајућим натписима, 
истицање познатих симбола за опа сност, озна ча ва ње категорије спортск ог објек та и 
др.);
2. у спортск ом простору, од но сно објек ту ја сно истакне забране ко је треба да спрече 
приближавање ризичном подручју или одређеном извору ризика;
3. у спортск ом простору, од но сно објек ту ја сно истакне оба ве ште ња и упут ства ко-
ја треба да спрече да се неискусни спортиста изложи типичним ризицима опасних 
спортск их ак тивности, од но сно да се бе или другог повреди погрешним коришћењем 
уређаја и опреме, или поступцима који су у не скла ду са спортск им правилима;
4. ја сно означи простор на ме њен за обављање спортск е ак тивности;
5. обе зб еди осветљење простора на ме ње ног за обављање делатн ости у мери 
потребној да се правовремено и пот пу но уоче сви неуобичајени ризици, уколико се 
де лат ност обавља и у условима сма ње не видљивости;
6. обе зб еди сигурност, пу тем правилно постављених и обучених редара или на други 
одговарајући начин, лица ко ја су по ве за на са обављањем делатн ости;
7. обе зб еди присуство ватрогасне службе уколико постоји опа сност из бијања пожара 
за време обављања ак тивности;
8. обе зб еди присуство лекара, од но сно хитне помоћи уколико постоји могућност 
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тежих повреда спортиста и других лица за време извођења спортск их ак тивности;
9. обе зб еди да се простор на ме њен за гле да о це налази на без бед ном растојању од 
простора на ко ме се обавља спортск а ак тивност, уз до дат но постављање препрека 
или ангажовање службе обез бе ђе ња, или да се између простора на ме ње ног за гле да-
о це и оног на ко ме се обавља спортск а ак тивност постави одговарајућа ограда;
10. не допусти коришћење спортск ог простора, од но сно објек та или опреме спортисти 
који очигледно није довољно спо со бан за извођење одређене спортск е ак тивности;
11. обе зб еди за време обављања делатн ости у пливачком ба зе ну величине до 300 м2 
стал но присуство нај ма ње два спасиоца за време обављања спортск о рекреативних 
ак тивности и ак тивности об у ча ва ња, од но сно јед ног за време обављања осталих 
спортск их ак тивности;
12. обе зб еди за време обављања делатн ости у пливачком ба зе ну величине до 1.500 м2 
стал но присуство нај ма ње три спасиоца за време обављања спортск о рекреативних 
ак тивности и ак тивности об у ча ва ња, од но сно два за време обављања осталих 
спортск их ак тивности.
13. обе зб еди за време обављања делатн ости у пливачком ба зе ну стал но присуство 
нај ма ње три спасиоца за време обављања спортск о рекреативних ак тивности и ак-
тивности об у ча ва ња, од но сно два за време обављања осталих спортск их ак тивности, 
на сваких 1.500 м2 површине ба зе на;
14. обе зб еди за време обављања спортск их ак тивности на јавним купалиш тима 
присуство нај ма ње јед ног спасиоца на сваких 50 м дужине оба ле и нај ма ње јед ног 
спасиоца у чам цу на сваких 200 м оба ле.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Да ном сту па ња на сна гу овог правилника престаје да важи Правилник о ближим 
условима за обављање делатн ости у области физичке културе (“Службени гласник 
Социјалистичке Републике Србије”, број 2/84).
Члан 12.
Овај правилник сту па на сна гу осмог да на од да на објављивања у “Службеном 
гласнику Републике Србије”.
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ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОП ШТЕГ ИНТЕРЕСА 
У ОБЛАСТИ СПОРТА (“Сл. гласник РС”, бр. 39/2006)

Члан 1.
Овим правилником уређују се ближи критеријуми за утврђивање оп штег интереса 
који се остварује програмима организација у области спорта (у даљем тек сту: 
организација), критеријуми за финансирање развоја врхунског спортск ог стваралашт-
ва и ближи критеријуми за финансирање изградње, опремања и одржавања спортск-
их обје ка та од интереса за Републику Србију.
Члан 2.
Опш ти интерес у области спорта утврђен за ко ном остварује се програмима 
организација, у скла ду са критеријумима утврђеним овим правилником.
Члан 3.
Критеријуми који се од но се на организацију ко ја подноси предлог програма је су:
1) да је регистрована у скла ду са за ко ном;
2) да има седишт е у Републици Србији; 
3) да је дирек тно одговорна за припрему и извођење програма;
4) да је са успе хом реализовала одобрени програм из претходне године и да је под не-
ла детаљан изв еш тај о ње го вој реализацији, укључујући до ка зе о на мен ском трошењу 
добијених средстава;
5) да испуњава, у скла ду са за ко ном, прописане усло ве за обављање делатн ости ко је 
су у вези са предлогом програма;
6) да није у по ступ ку ликвидације, сте чај ном по ступ ку или под привременом забраном 
обављања делатн ости;
7) да није у по след ње три године правноснажном од лу ком кажњена за прекршај или 
привредни преступ ве зан за ње ну де лат ност;
8) да не ма бло ка ду рачуна, пореске ду го ве или ду го ве према организацијама 
социјалног осигурања.
Критеријуми из ста ва 1. овог чла на од но се се и на организације - партнере ко-
је уче ству ју у креирању и реализацији програма и ко је добијају средства из бу џе та 
Републике Србије.
Одредба ста ва 2. овог чла на не примењује се на организације - сараднике ко је 
су укључене у програм као је дан од учесника, али не добијају средства из бу џе та 
Републике Србије.
Члан 4.
Критеријуми у по гле ду квалит ета, од но сно природе и садржине предлога програма 
је су:
1) да је у оквирима оп штег интереса у области спорта, утврђеног за ко ном; 
2) да је од националног зна ча ја, од но сно од интереса за Републику Србију или од 
ширег регионалног зна ча ја;
3) да је у скла ду са за ко ном, општ им ак тима организације и спортск им правилима 
надлежног са ве за у области спорта;
4) да има зна ча јан и дуготрајан утицај на развој спорта у Републици Србији;
5) да има високу сразмеру између учинка и ко шта ња пројект а;
6) да не постоји никаква сум ња у могућност реализовања програма;
7) да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне 
ресурсе за реализацију програма;
8) да се, по правилу, реализује у текућој години;
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9) да је програмом предвиђено, у слу ча ју да реализовање програма зах те ва да 
носилац програма ангажује не ког подизвођача, од но сно помоћника у не кој од фа за 
реализације, да се из бор изврши у скла ду са за ко ном којим су уређене јав не на бав ке 
(ако је носилац програма индирек тни буџет ски корисник), од но сно по мо де лу који се 
примењује код јавних набавки - за организације у области спорта ко је нису индирек-
тни буџет ски корисници.
Члан 5.
Критеријуми у по гле ду трошк ова реализације програма је су:
1) да су оправдани, стварни и у непосредној вези са циљевима реализације програма 
(оправдани дирек тни трошк ови);
2) да административни додатни трошк ови носиоца програма за потребе реализације 
програма не прелазе, по правилу, 10% од дирек тних оправданих трошк ова 
реализације програма (оправдани индирек тни трошк ови).
Оправдани дирек тни трошк ови нарочито об у хва та ју следеће трошк ове: трошк-
ови зарада за за по сле не укључене у реализацију пројект а (бруто зарада), с тим да 
зараде не сме ју да прелазе уобичајене зараде у организацији; трошк ови пу то ва ња 
и дневнице за лица ко ја уче ству ју у реализацији програма, уз услов да не прелазе 
уобичајене трошк ове; трошк ови куповине опреме и плаћање услу га (нпр. хо тел ске 
услу ге), под усло вом да це не одговарају тржишним вредностима и да је куповина 
опреме нео п ход на за имплементацију програма; канцеларијски трошк ови; трошк ови 
подуговорања; трошк ови изнајмљивања простора и опреме; хонорари лица ко ја уче-
ству ју у реализацији програма; транспорт опреме; други трошк ови који су неопходни 
за реализацију програма - ширење информација, финансијска провера, превод, 
штам па ње, осигурање, финансијске услу ге, комуникације, спортск о-медицинско и 
спортск о-стручно и на уч но са ве то ва ње, на бав ка стручне литературе.
Оправданим трошк овима не сматрају се следећи трошк ови: дугови и покривање 
губитака или задужења; ка мат на задужења; трошк ови куповине земљиш та и зграда, 
осим ка да је то нео п ход но за реализацију програма; трошк ови губитака због промена 
курса ва лу та на финансијском тржиш ту; трошк ови пореза, укључујући и ПДВ, осим у 
слу ча ју да крајњи корисници одобрених средстава не мо гу да их поврате а прописи 
предвиђају повраћај нов ца; куповина алкохолних пића и ду ва на; куповина по кло на.
Члан 6.
Финансирање програма којима се развија врхунско спортск о стваралашт во врши се у 
скла ду са следећим критеријумима:
1) да су испуњени критеријуми из чл. 3 - 5. овог правилника;
2) између програма учешћа на спортск им приредбама, приорите т имају програми 
који се од но се на спортск е приредбе ко је су вишег ранга;
3) између програма учешћа на великим међународним спортск им приредбама, 
приорите т имају програми чијом реализацијом се оче ку је постизање пла сма на наших 
спортиста у прву трећину такмичара по рез ултатима;
4) приорите т имају програми републичких гранских са ве за, при једнаким условима.
Члан 7.
Финансирање програма изградње, опремања и одржавања спортск их обје ка та врши 
се у скла ду са следећим критеријумима:
1) да су испуњени критеријуми из чл. 3 - 5. овог правилника;
2) да за планиране ак тивности постоји потребна документација у скла ду са за ко ном 
којим се уређује планирање и изградња обје ка та;
3) да спортск и обје кат испуњава прописане усло ве;
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4) да је у питању спортск и обје кат који је од по себ ног зна ча ја за развој спорта на ширем 
подручју Републике Србије, нарочито с обз иром на регионалну распрострањеност, 
мултифункционалност, могућност организовања великих спортск их такмичења, 
обим коришћења и број корисника, као и развијеност јединице ло кал не самоуправе 
на чијој територији се налази;
5) да је у питању економски одржив спортск и обје кат;
6) сте пен завршености започетих радова;
7) могућност да новопланирани или започети радови бу ду завршени до краја текуће 
године;
8) по сто ја ње ула га ња из градских, општ инских и других извора финансирања и 
спремност и могућност за ула га ње сопствених средстава;
9) да је програмом предвиђено да ће се усту па ње грађења, од но сно извођења 
појединих фа за радова, обе зб еђивање техничке документације, стручног надзора, 
као и опреме, извршити у скла ду са за ко ном којим су уређене јав не на бав ке (ако 
је носилац програма индирек тни буџет ски корисник), од но сно по мо де лу који се 
примењује код јавних набавки (ако носилац програма није индирек тни буџет ски 
корисник).
Члан 8.
Процена квалит ета програма и финансијско вредновање програма врши се према 
критеријумима који су подељени на секције и подсекције, с тим да сва ка подсекција 
има оце ну (бо до ве) између 1 и 5, и то: 1 - ве о ма ло ше; 2 - ло ше; 3 - одговарајуће; 4 - 
добро; 5 - ве о ма добро. 
Приорите т при одобравању средстава имају програми са највише бо до ва.
Ако је уку пан збир у секцији 1 нижи од оце не “одговарајуће” (12 бо до ва), предлог 
програма се искључује из процеса процене квалит ета и финансијског вредновања.
Ако је уку пан збир у секцији 2 нижи од оце не “одговарајуће” (15 бо до ва), предлог 
програма се искључује из процеса процене квалит ета и финансијског вредновања.
Критеријуми из ста ва 1. овог чла на садржани су у Табели вредновања, ко ја је од штам-
па на уз овај правилник и чини ње гов саставни део.
Члан 9.
Уколико је више са ве за у истој грани спорта под не ло предлог програма, финансира 
се програм са мо јед ног са ве за, у скла ду са за ко ном.
Из бор са ве за из ста ва 1. овог чла на врши се нарочито на осно ву критеријума у по гле-
ду: унутрашње организованости са ве за, броја учлањених организација и спортиста, 
еко ном ске сна ге, медијског и друш твеног утицаја, приступачности, националне и 
међународне традиције и организованости, као и спортск их рез ултата.
Члан 10.
Овај правилник сту па на сна гу осмог да на од да на објављивања у “Службеном 
гласнику Републике Србије”.
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Та бе ла вредновања

Секција Макс.
рез ултат 

1. Финансијски и оперативни капацит ет 20 

1.1 Да ли подносилац програма и партнери имају довољно искус тва у во ђе њу 
програма 

5 

1.2 Да ли су подносилац програма и партнери организационо одрживе 
организације 

5 

1.3 Да ли подносилац програма и партнери имају довољно стручности за во ђе ње 
програма, укључујући особље, опрему и спо соб ност за управљање финансијским 
средствима то ком реализације програма 

5 

1.4 Да ли подносилац програма има довољно стабилне и довољне изворе 
финансирања 

5 

2. Релевантн ост 25 

2.1 Конзистен тнос т програма са општ им интересом у области спорта утврђеним 
за ко ном и критеријумима утврђеним овим правилником 

5 

2.2 Зна чај реализације програма за развој спорта у Републици Србији или 
постизање врхунских спортск их рез ултата 

5 

2.3 Колико су ја сно дефинисани и страте шк и одабрани субјект и који су везани за 
програм, од но сно посредници, крајњи корисници, циљне групе 

5 

2.4 Да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника ја сно дефинисане и добро 
одмерене и да ли им програм прилази на прави начин 

5 

2.5 Да ли програм по се ду је до дат не квалит ете, по себ но у по гле ду унапређења 
бављења спортом жена, де це и инвалида, заш тите здравља спортиста, 
унапређења стручног рада и структ урних промена у области спорта 

5 

3. Методологија 30 

3.1 Да ли су планиране ак тивности одговарајуће, прак тичне и до след не циљевима 
и очекиваним рез ултатима 

5 

3.2 Колико је ком пак тан це ло ку пан план програма 5 

3.3 Да ли су учешће партнера и ње го во ангажовање у реализацији програма 
добро одмерени 

5 

3.4 Да ли је учешће циљне групе и крајњих корисника и њихово ангажовање у 
реализацији програма добро одмерено 

5 

3.5 Да ли је план реализације програма добро разрађен и изводљив 5 

3.6 Да ли предлог програма садржи индикаторе успешно сти програма који се мо-
гу објект ивно верификовати 

5 

4. Одрживост програма 15 

4.1 Да ли ће ак тивности предвиђене програмом имати кон кретан утицај на циљне 
групе 

5 

4.2 Да ли ће програм имати више струки утицај 5 

4.3 Да ли су очекивани рез ултати програма развојно, институционално и 
финансијски одрживи 

5 

5. Рационалност трошк ова 10 

5.1 Да ли је од нос између процењених трошк ова и очекиваних рез ултата 
задовољавајући 

5 

5.2 Да ли је предложени трошак нео п хо дан за имплементацију програма 5 

Максимални укупни рез ултат 100 
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ДОКУМЕНТАЦИЈА

Формирање, кретање и чу ва ње спортск их, пословних, административних и 
кореспонденционих до ку ме на та

Организациони, менаџмент ски и правни гарант зна лач ког и успе шног во ђе-
ња по сло ва јед не спортск е организације и ње ног истинског пу та формирања имиџа 
у унутрашњој и спољашњој средини, укључујући и међународно окружење, јесу 
правоваљана до ку мен та о тим пословима.

Основ но у во ђе њу по сло ва спортск е организације јесу документи. Са њима се 
почиње и са њима се завршава било који по сао, акција, де лат ност, кам па ња, спортск и 
до га ђај и спортск о такмичење.

Део во ђе ња по сло ва који је непосредно по ве зан са стварањем до ку ме на та 
о пословима организације назива се до ку мен то ва ње или документација. Скуп уза-
јам но повезаних до ку ме на та који се користе у било ко јој области људске делатн ости 
назива се систем документације.

По јам до ку мен та

Реч do cu men tum долази из латинског језика и озна ча ва „до каз“, „све до-
чан ство“. По јам до ку мен та може се дефинисати и на следећи начин: до ку мент је 
причвршћена, фиксирана информација, по да так или чињеница ко ја се налази на 
не ком материјалном носиоцу (но са чу), на папиру, ауто мат ском, елек тронском и 
сличном уређају, са нужним реквизитима до ку мен та, који дозвољавају и олак-
ша ва ју  ње ну идентификацију.

Обично, у пракси до ку мент озна ча ва неки „службени папир“ који има зна че ње 
правне норме. Може се говорити да у савременом по слов ном и административном 
језику до ку мент има више струко зна че ње, и то:

1. Уско, животно зна че ње, представљено преко: а) личних до ку ме на та, па со-
ша, личне карте и слично и б) личних до ку ме на та на осно ву којих се стичу не ка 
друга права као што су во зач ка до зво ла, здравствена књижица, осигуравајућа 
и пензиона карта, школ ска диплома и сл.
2. Преносно, широко схваћено зна че ње, представљено преко оних до ку ме-
на та који мо гу сведочити, доказивати не што о било че му и потврђивати било 
шта. У овом зна че њу разликујемо: 
 а) различите врсте ака та који имају правно зна че ње и ко је формирају 
различите организације, држава и њени органи и друге институције, као што 
су, на пример, оснивачки документи организације, друга нормативна ак та 
организације, решења, наредбе, потврде, закључци, записници, службена 
писма, прото коли, меморандуми, бе ле шке, за ве шта ња, изводи из матичних 
књига рођених, умрлих, венчаних и катастарских књига, суд ска до ку мен та и 
друго, 
 б) писмена све до чан ства о историјским догађајима и чињеницама, 
 в) друге материјалне носиоце по да та ка на којима су записане различите 
информације, предодређене за ње но преношење у времену и простору, као 
што су папири, филмске и фо то траке, перфокарте, маг нет не лен те, елек-
тронски ЦД, видео ка се те и сл.
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Функције до ку мен та

Приликом ње го вог формирања, сва ком до ку мен ту унапред се на ме њу је не ка 
смишљена функција. До ку мент има свој циљ којим не ко не што жели постићи. 

Најважније функције до ку мен та проистичу из ње го ве дефиниције, а то значи 
да их можемо систематизовати на следећи начин:

1. Информативна функција подразумева да се у до ку мен ту фиксирају 
чињенице, по ја ве прак тичне и мисаоне делатн ости чо ве ка.

2. Организациона функција помаже да се обе зб еди уза јам но деј ство људи  
на њихову организациону и координациону де лат ност.

3. Комуникациона функција обез бе ђу је спољашње ве зе организације са 
другим организацијама.

4. Јурисдикцијска функција подразумева да до ку мент може имати правно 
деј ство, јер може служити као до каз приликом разматрања спорних питања између 
појединаца, организација и сл.

5. Васпитно-едукативна финкција утиче на повећање дисциплинованости и 
зна ња оних на ко је се односи и на оне који треба да изврше за дат ке, на ло ге и наредбе 
из до ку мен та.

Класификација до ку ме на та

Сва ула зна до ку мен та, ко ја се од но се на спортск у организацију, класификују 
се на следећи начин:

1. По видовима делатн ости, или по одговарајућој намени или сврси, до  ку-
мен та се мо гу класификовати на на уч но-техничка, кон струкциона, тех но ло-
шка, пројект на, нормативна, организационо-управљачка, план ска, на став но-
ме то до ло шка, финансијско-обрачунска, изв еш тајна, истраживачка (изуми и 
отк рића), изв еш тајно-статистичка, по слов на, персонална и др.
2. По називу, постоји велики број разноврсних до ку ме на та, као што су: научни 
изв еш таји, цртежи, схе ме, графике, тех но ло шке и друге карте, наредбе, решења 
о распоређивању, планови, биланси, обрачуни, различита ак та, прото коли, 
договори, стату ти, инструкције, потврде, изв еш таји, за бе ле шке, записници, 
службена писма, телеграми, ан ке те, стандарди, технички услови, налози за 
плаћање, поруџбенице, требовања, ауторска све до чан ства, изјаве.
3. По начину през ентације информације, до ку мен та мо гу да бу ду: писана ( 
рукописна, машинска, типографска, шапилографска, компјутерски штам па на 
и др.), графичка, фо то, фо но, видео и филмски записана. Основни материјални 
носилац службених информација у виду до ку мен та и данас је папир.
4. По ме сту формирања, до ку мен та мо гу да се од но се на питања унутрашње 
и спољашње средине спортск е организације. Спољна документација може 
бити излазна и ула зна кореспонденција.
5. По сте пе ну сложености, до ку мен та се мо гу класификовати на проста и 
сложена. Проста до ку мен та су она ко ја посматрају је дан проблем, а сложена 
се од но се на више питања.
6. По сте пе ну приступа трећим лицима, до ку мен та мо гу бити отворена и са 
ограниченим приступом. До ку мен та са ограниченим приступом та ко ђе мо гу 
бити различита у од но су на сте пен тајности, да представљају државну тај ну, да 
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бу ду строго поверљива, поверљива, да имају озна ку службене или по слов не 
тај не.
7. По свом пореклу на стан ка, до ку мен та мо гу бити класификована на 
службена, припремљена у спортск ој организацији или на пример, на ста ла код 
појединаца, као што су мол бе, жалбе, изјаве и сл.
8. По сте пе ну обавезно сти, до ку мен та мо гу бити: а) информациона, ко ја садрже 
упо зна ва ње о чињеницама везаним за де лат ност спортск е организације, о са-
мој организацији и слично и б) дирек тна, ко ја постављају у оба ве зу извршења 
за оне којима су упућена. Ова ква до ку мен та но се јурисдикцијски карак тер 
или имају обавезујућу техничку норму или одговарајући прописани стандард, 
којих се свако мора придржавати.
9. По сте пе ну унификације, до ку мен та мо гу бити индивидуална, типска, 
стереотипно-ша блон ска, узорска и унифицирана. Индивидуална до ку мен та 
су по садржају специфична јер имају једнократни карак тер. Типска до ку мен-
та су она ко ја рачунају на истовет не, сродне или сличне процесе и по ја ве, као 
што су типски технолошки процеси, типска правила унутрашњег распореда и 
поретка у спортск ој организацији сл. Стереотипно-ша блон ска до ку мен та имају 
унапред припремљен текст са проблемом, који се испуњава при завршном 
формирању до ку мен та. Узорска до ку мен та но се оријентациони карак тер 
и користе се за састављање и формирање до ку ме на та на осно ву аналогије. 
Унифицирана до ку мен та се од но се на она до ку мен та ко ја су саставни део било 
ко јег унифицираног система документације.
10. По садржају, до ку мен та мо гу бити примарна и секундарна, зависно од 
сте пе на изворности информације. Примарни до ку мент садржи увек изворну 
информацију, ко ја се у секундарним документима увек сумира, од но сно 
генерализује.
11. По року чу ва ња, документа се де ле на оне који се чу ва ју привремено ( 
3,5,10 и више година) и неограничено. По сле извесног времена чу ва ња у 
архиви организације, до ку мен та трајног карак тера по за ко ну се предају 
на чу ва ње специјализованој државној организацији, од но сно државном 
архиву. Рокови чу ва ња до ку ме на та регулишу се закон ским прописима, као и 
интерним организацијским ак тима. На пример, у на шој земљи, записници са 
из борних и сличних скуп шт ина спортск их организација чу ва ју се трајно и по 
за ко ну завршавају у Архиву Републике Србије. Не ка до ку мен та мо гу чувати 
поред Архива и библиоте ке и музеји, уколико имају историјско-библиотеч ко-
му зеј ску вредност. У појединим случајевима са ма спортск а организација може 
прогласити не ке врсте до ку ме на та трајним и трајно их чувати, без обз ира на то 
што по за ко ну не морају имати та кву оба ве зу.

Важна је и по де ла до ку ме на та на рукописе (кон цепт, нацрт, скица) и 
оригинале. Рукописни до ку мент припремљен је за даље оформљавање и припрема 
се по правилу руком. Оригинал је једини примерак до ку мен та, оформљен, врло че сто 
написан на осно ву рукописног до ку мен та и потписан, по одговарајућим установљеним 
прописима и процедурама.

Са оригинала се може направити:
Копија•  је идентичан примерак оригиналу, који оверава овлашћено лице у 
организацији;
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Други/трећи примерак•  је копија до ку мен та направљена истовремено ка да 
и оригинал и који оста је у архивном предмету организације као све до чан ство 
извршеног по сла. Други/трећи примерак, по правилу, није оверен и не ма све 
реквизите као и оригинал, осим потписа овлашћеног лица.
Извод из оригинала•  је оверени  потребни или жељени  део из оригиналног 
до ку мен та. Обично се односи на извод из записника са не ке седнице, који је ве-
зан за не ку од лу ку или закључак. Да се, на пример, странка не би оптерећивала 
сувишним тек стом, организација издаје оверени са мо је дан ње гов део.
Дупликат•  је до ку мент који може имати копијски карак тер, али који је оверен 
од званичних органа државне управе или судских органа. У највећем броју 
земаља то чине по себ но овлашћене организације ко је се зо ву нотаријати.

Реквизити до ку мен та

Било ко ја врста до ку мен та састоји се из реда еле ме на та који га чине и ко је 
називамо – реквизитима до ку мен та. Сваки вид до ку мен та има читав сет реквизита од 
којих су најпознатији: ам блем организације, да тум, текст, пе чат организације, потпис 
и сл.

Сматра се да је најважнији реквизит до ку мен та – потпис овлашћеног лица, што 
се од у век прак тиковало за до ку мен та ко ја су на папиру. За до ку мен та ко ја су на елек-
тронском но са чу прак тикује се елек тронски цифарски потпис.

Нормативно обез бе ђе ње во ђе ња по сло ва најбоље се може установити, при 
важећем систему формирања до ку ме на та, пу тем до но ше ња стандардних норми за 
формирање ба зе еле ме на та, који се од но се на реквизите до ку мен та, величину папира 
на ко јој се формирају до ку мен та, типове сло ва и шптам пе и сл. Стандардизација еле-
ме на та – реквизита до ку мен та одређује се најчешће правилима и процедурама, 
ко је пропише са ма организација, али у многим случајевима реквизити до ку мен-
та са правним последицама, од но сно са правном сна гом, прописани су закон ским 
одредбама.

На пример, поред оних реквизита који су за ко ном одређени, спортск а 
организација доноси и не ке сво је норме и реквизите, најчешће у области графичких 
стандарда, логотипа, симбола, грбова. Наравно, они су са мо део широке па ле те 
стандардних и прописаних реквизита ко је је дан до ку мент мора да има.

Нормативно установљен сет реквизита помоћу којих се формира до ку мент да-
је му истовремено и правну сна гу. Реквизити мо гу бити стални и променљиви. Стални 
се понављају оба ве зно у свим документима. Променљиви се појављују са мо на кон-
кретном до ку мен ту.

У типски са став или сет реквизита до ку мен та мо гу да уђу (а неки од њих се по 
за ко ну морају наћи на до ку мен ту) следећи општ и реквизити:

1. Грбови, амблеми или заш титни знакови (робни жигови) различитих 
организација, у том смислу и грбови државе и њених органа ка да се ради о 
документима формираним у тим органима; Закони у свим земљама регулишу питање 
употребе регистрованих грбова, ам бле ма и робних жигова. Грбови, амблеми и робни 
жигови постављају се увек у ле вом горњем углу до ку мен та.

2. Назив организације — Организације и друга правна лица појављују се као 
аутори службеног до ку мен та. Њихов назив строго мора бити она кав ка кав се налази у 
оснивачком до ку мен ту. Назив организације се може дати и у скраћеном облику.
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3. Код организације — Да је се по номенклатури регистрације организације 
код надлежног државног или суд ског органа.

4. Код типа до ку мен та — одређен је та ко ђе класификацијом, ко ја је да та у 
закон ским прописима. На пример, за пла но ве код је 01, за обрачунско-нов ча на до ку-
мен та је 04 и сл.

5. Идентификациони број пореског обве зника — Овај број ука зу је основ 
по ко ме организација плаћа порез. Овај реквизит се користи са мо у одређеним 
случајевима, у комуникацији са пореским органима или другим организацијама 
којима овај број служи као основ плаћања.

6. Информације о организацији — У до ку мент се увек постављају основни 
подаци за организацију: адреса, те ле фон, елек тронска по шта, те лекс, факс, банкарски 
рачун и др.

7. Назив типа до ку мен та — Организација ко ја издаје одговарајући до ку мент, 
на осно ву свог ста ту та или оснивачког ак та, дужна је да у заглављу до ку мен та назначи 
тип до ку мен та, на пример: решење, од лу ка, за кљу чак, наредба и сл.

8. Да тум до ку мен та — Валидним да ту мом до ку мен та сматра се онај ка да је 
потписан или до нет. На пример, да тум до ку мен та прото кола је онај ка да је одржана 
седница на ко ме је он до нет, за ак те – да тум до га ђа ја. Документи који се издају од 
стране две организације морају имати јединствен да тум. Да тум формирања до ку мен-
та уноси се арапским бројевима, на пример: 10. 03. 2005. године. По не кад се ставља 
најпре година, ме сец и дан у ме се цу, 2005. 03. 10.

9. Регистрациони број до ку мен та — Односи се на регистрацију до ку мен-
та при пријему или отправку до ку мен та. До ку мент добија специфични број, као што 
је на пример ХХВ- П – 22183/98, што значи озна ку предмета, по виду делатн ости, 
затим озна ку слу ча ја, редни број предмета и на крају година (број већ окон ча ног 
предмета код бившег Привредног су да у Београду). Најчешће, спортск е организације 
за во де или региструју до ку мент са обичним редним бројем, ме се цом, кроз годину: 
Пр.бр. 223 – 08/99. Има различитих модалите та регистрације до ку ме на та. До ку мен та 
и предмети који се на ла зе у државним и судским органима имају сасвим одређену 
процедуру уписа регистрационог броја. Број на до ку мен ту мора одговарати броју у 
регистрационој књизи.

10. Ме сто формирања до ку мен та или издавања до ку мен та ставља се по себ но 
на до ку мент са мо уколико постоји техничка теш коћа да се убаци у назив организације 
или у основ не информације о организацији.

11. Адресат или прималац до ку мен та — Поред организације може се у до ку-
мент ставити овлашћено лице или оде ле ње/сект ор у оквиру организације. На пример 
СД Партизан, сект ор за марк етинг, на руке дирек тора Петра Петровића.

12. За гла вак тек ста — Односи се на крат ку форму одговора на питање: на шта 
се до ку мент односи? На пример: акт о примопредаји дужности.

13. Контролни знак — Контрола извршења озна ча ва се најчешће зна ком „К“, 
што говори да је до ку мент прошао кон тролу.

14. Текст до ку мен та — Текст до ку мен та израшава се посредством службеног 
језика који описује не ку ак тивност или до га ђај. Писање тек ста до ку мен та је сложена 
ак тивност и зах те ва зна ње о ак тивности или до га ђа ју, за кон ску осно ву на ко ме ће 
почивати до ку мент, писменост, осећај за излагање најбитнијег и сл. За било ко ју врсту 
до ку мен та, укључујући и службена писма, потребна је обу ка и то вишедимензионална, 
језичка, правописна, правно-техничка и др.

15. Прилози до ку мен та — Уколико до ку мент има и сво је прилоге у ње му се 
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то мора и назначити, на пример: Прилози: 1. Пословник о раду органа... 2. Правила 
кућног реда и сл.

16. Потпис — У са став „потписа“ улази пуни назив функције овлашћеног лица 
који потписује до ку мент, затим лични потпис овлашћеног лица и на крају штам па но 
име и презиме овлашћеног лица.

17. Озна ка „уса гла ше но“ — Уколико до ку мент мора да бу де уса гла шен са не-
ком другом организацијом, ставља се одговарајућа озна ка са потписом овлашћеног 
лица друге организације.

18. Визирање до ку мен та — Пре потписа овлашћеног лица у форми 
препознатљивих иницијала до ку мент се визира од стране службеног обрађивача/
извршиоца и руководиоца одговарајућег сект ора, од но сно оде ље ња.

19. Печатирање — На до ку мент, поред потписа овлашћеног лица, у појединим 
случајевима на средини до ку мен та у до њем углу, ставља се пе чат као до каз 
службености до ку мен та.

20. Овера примаоца — На копији до ку мен та ставља се овера примаоца да је 
одређеног да ту ма у одређени час примио до ку мент, са потписом лица ко је је примило 
до ку мент и пе ча том организације, уколико је до ку мент упућен правном лицу. Уколико 
се до ку мент шаље по штом до каз о пријему се обавља преко повратнице.

По сто је и други реквизити до ку мен та који се користе у пракси. За сваки до-
ку мент не користи се читав сет набројаних реквизита, већ са мо они неопходни 
реквизити који организацији и појединцу гарантују да је до ку мент правоваљан, 
исправан и да се њим може служити.

  

Правна сна га до ку мен та

Без обз ира на прокламовани циљ, до ку мент може да има различите функције, 
јер се у пракси врло че сто може различито тумачити и примењивати. За то ње-
гов творац не може увек и до краја унапред предвидети ко је ће све ме те до ку мент 
погодити, ко је ће реакције произве сти и ка кве ће све последице оставити за со бом.

Речено је већ да до ку мент носи правну сна гу уколико се ње гов садржај користи 
приликом разматрања спорних питања и уколико он сам произведе та кве последице 
које мо гу бити предмет истражних органа, тужилаш тава и су до ва. 

Правна сна га до ку мен та испољава се у ње го вом правном зна чењу и правном 
дејству. До ку мент, формиран по одређеним правилима и процедурама, који има та ко-
ђе одговарајући карак тер, добија правну сна гу од мо мен та формирања реквизита на 
ње му и потписивања од стране овлашћеног лица.

Це лом низу до ку ме на та од са мог по чет ка на ме ње на је уло га до ку мен та са 
правном сна гом, као што су уговори, договори, за ве де на и оверена до ку мен та у 
органима државне управе, судовима или нотаријатима, правно-нормативна ак та 
спортск их организација и сл.

Циљ до ку мен та и ње го ва функција у пракси не морају увек коренспондирати. 
Управо из тих разлога нужно је да постоји тач на процедура ње го вог формирања. 
Затим, садржај до ку мен та мора најпрецизније да одражава под јед на ко и циљ и 
функцију. И, оно што је најважније, мора бити базиран на правним нормама. Оту да, 
сва ка озб иљна држава прописује за ко ном основ на правила и процедуре, ве за не за 
формирање, кружење, ту ма че ње и употребу до ку мен та.
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Основ на управљачко-организациона  до ку мен та 

Основ на управљачко-организациона до ку мен та мо гу бити: 

1. Управна до ку мен та
2. Информативна до ку мен та
3. До ку мен та физичких лица

Управна до ку мен та 

Обично управна до ку мен та на ста ју и издају се од стране органа државне 
управе. Међутим, овај термин се одомаћио и у другим организацијама, с том разликом 
што до ку мен та ова квог типа, формирана или издата у њима, не ма ју та кав карак тер да 
се на осно ву њих води управни по сту пак, као што се то може учинити у државним 
органима, пре све га у владиним министарствима и другим владиним организацијама. 
Термин „до ку мен та управљачке структ уре“ можда би био прикладнији за обухватније 
схва та ње ових до ку ме на та.

Органи управљања у организацији, укључујући и овлашћена лица мо гу да до-
но се, формирају и издају следећа до ку мен та:

1. Упут ство, ко је може бити у форми упу та, дирек тива, инструкција, указивања 
и упућивања. Има информационо-методс ки карак тер. Право до но ше ња ових 
до ку ме на та имају руководиоци.

2. Наредба се доноси од стране руководиоца и има правну сна гу. Наредба се 
доноси у циљу решавања основних оперативних за да та ка, који сто је пред 
органима и појединцима у организацији. Наредба може да бу де нормативни 
акт органа управљања, који садржи норме права, ко је реализују одређене 
области друш твених од но са али може бити и акт којим се примењују норме 
права. Наредба је оба ве зна за све за по сле не и чла но ве не ке организације.

3. Од лу ка је правни акт, најчешће до нет колегијално, на седницама одређених 
органа у циљу решавања одређених питања и проблема, који су у ингеренцији 
одговарајућих органа. Од лу ка се доноси принципијелно и не ма на уму увек 
појединачни, кон кретни слу чај.

4. Решење је правни акт ко ји се под јед на ко односи на по сло ве унутар 
организације и изван ње. Решење најчешће доноси колегијални орган, али 
може у појединим случајевима ка да га орган овласти и руководилац. Решења 
се од но се на појединачне, кон кретне слу ча је ве. 

Информативна до ку мен та

Најважнија информационо-потврђујућа до ку мен та мо гу бити:
1. Потврда је до ку мент који садржи опис и потврђивање ових или оних 

чињеница и до га ђа ја. Мо гу бити: а) потврде са информацијама о чињеницама 
и догађајима службеног карак тера и б) потврде ко је се издају грађанима, 
запосленима и члановима организација за регулисање њихових личних по-
сло ва.



Функционисање спортских центара78

2. Записник је до ку мент који се формира на осно ву са ста на ка који имају 
службени карак тер.

3. Изв еш тајна бе ле шка (изв еш тај) је до ку мент који формирају сект ори, оде ље-
ња и други делови организације или це ла организација а односи се на до га ђа-
је, по сло ве, ак тивности, акције ко је има организација или њени делови. Изв-
еш таје у појединим ситуацијама под но се под јед на ко руководиоци и чланови 
организације.

4. Пратећа бе ле шка је до ку мент који по ја шња ва садржај и посебан положај 
основ ног до ку мен та, а обично се од но си на пла но ве, билансе, обрачуне, 
пројект е или об ја шња ва  разлоге било ког до га ђа ја, чињенице и по ступ ка.

5. По се бан акт је до ку мент који је формиран од стране два или више лица 
а односи се на потврђивање неких чињеница, до га ђа ја и ак тивности. На 
пример, по се бан акт може бити записник о примопредаји пе ча та, кључева или 
робе. Та ко ђе, може да се односи на акт о ликвидацији до ку ме на та, различитог 
типа или на ликвидацију не ке уста но ве и сл. То под јед на ко може бити и акт о 
примопредаји дужности и други ак ти.

До ку мен та физичких лица
(чла но ва, запослених и грађана)

Сви грађани, запослени и чланови спортск е организације имају право да 
се обраћају тој организацији са предлозима, изјавама, мол ба ма, жалбама и другим 
врстама различитих иницијатива. Сваки та кав вид и форма обраћања представља та-
ко ђе до ку мент.

1. Предлог је вид обраћања чији је циљ најпре да се обрати пажња на нео п ход-
ност усавршавања појединих по сло ва, акција и пројеката, а по том да са ве ту је 
кон кретан пут и начин ка ко да се реши постављени за да так.

2. Изјава је та кав вид обраћања који има за циљ да усмери реализацију личних и 
коле кт ивних права и интереса појединаца у од но су на за кон ску регулативу.

3. Жалба је вид обраћања у ко ме се истиче нарушавање за ко ном регулисаних 
индивидуалних права и интереса грађана, запослених и чла но ва 
организације.

4. Мол ба је вид обраћања у ко ме се истиче жеља и потреба остваривања 
интереса и потреба појединаца, ко ја нису за ко ном регулисана или нису 
неостварива, од но сно изричито недозвољена.

 
Организација рада са документима

Организација рада са документима подразумева стварање усло ва за све 
видове рада са њима, од но сно утврђује правила, процедуре и то ко ве кретања до-
ку ме на та између спољашње и унутрашње средине и између различитих де ло ва у 
са мој организацији. Кретање до ку ме на та у организацији почиње са стварањем, од-
но сно формирањем и добијањем до ку мен та, до ње го вог архивирања, укључујући и 
за кон ске могућности ње го вог уни ште ња, у одређеним условима и под одређеним 
правилима. 
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Целокупни процес кретања до ку ме на та у организацији предмет је 
организације рада на документима, за чију ваљаност одговарају овлашћена лица. У 
спортск ој организацији за организацију рада на документима поред топ менаџера, 
одговорна лица мо гу бити секретар, шеф администрације, технички секретар или не-
ко друго овлашћено лице.

Поредак пролаза до ку ме на та и операције ко је се њима покрећу у организацији 
регулишу се инструкцијама во ђе ња по сло ва, разним та бе ла ма унифицираних 
форми до ку ме на та, положајем де ло ва организационе структ уре у организацији 
и инструкцијама ко је се у том смислу од но се према дужностима и оба ве за ма 
запослених. 

Кружење до ку ме на та подразумева више различитих по сту па ка са њима, ме ђу 
којима су најзначајнији:

обрада улазних до ку ме на та• , ко ја подразумева регистрациују на писарници 
или у секретаријату организације, увид руководиоца у до ку мент, дистрибуцију 
одређеним одељењима или овлашћеним лицима, разматрање предмета до ку-
мен та, извршење по сло ва по садржају до ку мен та, кон трола извршења и од ла-
га ње у предмет. Коверте са до ку мен том се спа ја ју са до ку мен том, јер се преко 
њих може доказивати да тум отправка и да тум приспећа. На добијени до ку мент 
увек се ставља регистрациони штамбиљ. До ста ва до ку ме на та у организацију 
обавља се пошт анским (писмо, телеграм, факс, те лекс), курирским и елек-
тронским пу тем;
припрема излазних до ку ме на та, • ко ја подразумева састављање пројект а 
до ку мен та, ње го во уса гла ша ва ње са закон ским ак тима, потписивање, 
регистрацију, отправак и од ла га ње другог примерка у предмет;
регистрација и кон трола извршења до ку ме на та • подразумева истовремену 
регистрацију излазних и улазних до ку ме на та као и требовања према 
дневницима регистрације улазних и излазних до ку ме на та, рад извршиоца на 
обради до ку ме на та и кон тролу извршења по документима;
класификација до ку ме на та • подразумева раздел до ку ме на та по одређеним 
обележјима различитих по сло ва;
формирање предмета • и састављање њиховог списка;
 рад на документима са ограниченим могућностима приступа трећих • 
лица њима (службене и друге тај не, са озна ка ма поверљиво и сл.);
попис, евиденција и чу ва ње • образаца, формулара, жигова, пе ча та, штампаних 
ствари и сл.

Ако законом није другачије регулисано, организације, у том смислу и спортск е, 
мо гу, а по не кад су и у обавези, да  издају и упућују одговарајућа и различита до ку-
мен та ко је траже њени чланови, запослени, грађани и друге организације, као што 
су решења, наредбе, уговори, прото коли, различити ак ти, договори, инструкције, 
потврде, пуномоћја, до ку ме нта из персоналних картона, писма, факсови, телеграми 
и др.

У прилогу ове књиге може се видети образац „Канцеларијског по сло ва ња“ у 
органима државне управе и другим организацијама Републике Србије, што је  за ко-
ном регулисано.






