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На основу члана 124. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број
10/16),
Влада доноси
УРЕДБУ
о изменама и допунама Уредбе о националним
спортским признањима и новчаним наградама
Члан 1.
У Уредби о националним спортским признањима и новчаним наградама
(„Службени гласник РС”, број 22/16), у члану 5. став 2. иза везника: „и”
додаје се реч: „његов”.
После става 2. додаје се став 3, који гласи:
„У случају да на истом такмичењу у индивидуалном спорту више спортиста,
који имају истог тренера из члана 2. став 1. тачка 3) ове уредбе, остваре
спортске резултате који представљају основ за доделу новчане награде из
става 1. овог члана, тренеру спортиста ће се за сваког спортисту доделити
по једна новчана награда за најбољи (највреднији) спортски резултат сваког
индивидуално одређеног спортисте остварен на том такмичењу.”
Члан 2.
У члану 13. после става 3. додаје се нови став 4, која гласи:
„Изузетно, у случају када, у складу са актом којим се уређују спортске гране
и области спорта и спортске дисциплине у оквиру спортских грана и области
спорта у Републици Србији, олимпијска спортска дисциплина обухвата све
такмичарске категорије, уз захтев из става 1. овог члана поред доказа из
става 3. овог члана подноси се и документ којим се од стране надлежног
међународног спортског савеза потврђује да је светско, односно европско
првенство на коме је спортиста, односно тренер постигао релевантан
спортски резултат одржано у олимпијској дисциплини као део
квалификационог олимпијског циклуса за учешће на Олимпијским, односно
Параолимпијским играма.”
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.
Члан 3.
Члан 15. мења се и гласи:
„Члан 15.
Спортисти и тренери који су стекли право на национално спортско признање
по прописима који су били на снази до дана ступања на снагу ове уредбе,

настављају да остварују то право у складу са прописом по коме су га и
стекли.
Спортисти који су постигли релевантни спортски резултат након ступања на
снагу Урeдбe o нaциoнaлним признaњимa и нaгрaдaмa зa пoсeбaн дoпринoс
рaзвojу и aфирмaциjи спoртa („Службeни глaсник РС”, бр. 24/09 и 88/09) и
Уредбе о националним спортским признањима и новчаним наградама
(„Службени гласник РС”, бр. 8/13 и 7/15) право на национално признање
остварују у износу и под условима утврђеним тим уредбама и доживотно
месечно новчано примање исплаћује се спортисти након навршених 40
година живота спортисте и у износу утврђеном уредбом која је била на снази
у тренутку постизања релевантног спортског резултата.
Спортисти и тренери кojи су постигли рeлeвaнтaн спoртски рeзултaт дo дaнa
ступaњa нa снaгу Урeдбe o нaциoнaлним признaњимa и нaгрaдaмa зa
пoсeбaн дoпринoс рaзвojу и aфирмaциjи спoртa („Службeни глaсник РС”, бр.
24/09 и 88/09) и кojи су тaj рeзултaт приjaвили Mинистaрству до рока
прописаног том урeдбoм, право на национално признање остварују у износу
и под условима утврђеним прописом који је био на снази до ступања на
снагу те уредбе и доживотно месечно новчано примање исплаћује се
спортисти, односно тренеру након навршених 35 година живота спортисте
односно тренера и у износу утврђеном уредбом која је била на снази у
тренутку постизања релевантног спортског резултата.
Спортисти који, по ступању на снагу ове уредбе, остваре вреднији резултат
у односу на резултат по основу којег су стекли право на национално
спортско признање, могу поднети захтев за усклађивање тог права.
Изузетно, спортисти односно тренери из става 3. овог члана, који су
остварили или остваре вреднији резултат у односу на резултат по основу
којег су стекли право на национално спортско признање, усклађивање тог
права вршиће се пошто наврше 40 година живота, у складу са овом
уредбом.”
Члан 4.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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У Београду, 14. септембра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

