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Заменик начелника Градске управе града Београда – секретар Секретаријата за спорт и 

омладину, на основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 

10/16), члана 26. став 2., и члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Сл. лист 

града Београда“, бр. 126/2016, 2/2017, 36/2017, 92/2018, 103/2018, 109/2018, 119/2018, 

26/2019, 60/2019, 85/2019, 101/2019), Правилника о националној категоризацији врхунских 

спортиста ("Службени гласник РС", број 123/12) и члана 10. став 2. Одлуке о 

задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Београду („Сл. лист града 

Београда“ број 57/13, 43/15, 96/16 и 85/2019), донео је: 

 

ПРАВИЛНИК 

о ближим условима и критеријумима стипендирања за спортско усавршавање 

перспективних и младих талентованих спортиста аматера 

 

 

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се ближи услови и критеријуми стипендирања из буџета 

града Београда, за спортско усавршавање категорисаних перспективних и талентованих 

спортиста аматера старости од 15 до 23 године. 

 

Члан 2. 

Перспективни спортиста јесте малолетни спортиста који је на основу остварених 

спортских резултата рангиран, у складу са Националном категоризацијом спортиста, у 

категорију перспективних спортиста. 

 

Талентовани спортиста јесте пунолетни спортиста који је на основу остварених спортских 

резултата рангиран, у складу са Националном категоризацијом спортиста, у категорију 

талентованих спортиста. 

 

Право на стипендију из буџета града Београда може остварити категорисани талентовани 

спортиста старости до 23 године – млади талентовани спортиста аматер. 

 

Члан 3. 

Перспективни спортиста и млади талентовани спортиста аматер може добити стипендију 

за спортско усавршавање ако су испуњени следећи услови: 

1. да је у питању спортиста аматер,  

2. да је спортиста држављанин Републике Србије, 

3. да у години остваривања резултата спортиста има пребивалиште на територији 

града Београда минимум годину дана, 

4. да у текућој години није добио стипендију од других нивоа власти у Републици 

Србији, 

5. да је спортиста у текућој години рангиран у складу са чланом 139. и 140. став 2. 

Закона о спорту, 

6. да га његова спортска организација предложи за добијање стипендије, 

7. да се у текућој години и даље бави спортским активностима у спортским 

организацијама у граду Београду, 

8. да испуњава обавезе према националној и градској спортској репрезентацији у коју 

је позван, 

9. да му је утврђена здравствена способност за обављање спортских активности у 

складу са Законом о спорту, 
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10. да поштује антидопинг правила прописана Законом о спречавању допинга у 

спорту, 

11. да је његово понашање на спортским теренима и изван њих у складу са спортским 

духом и фер плејом. 

 

Члан 4. 

Право на стипендију престаје када спортиста престане да испуњава услове из члана 3. овог 

правилника. 

 

Члан 5. 

Број стипендија које могу добити перспективни спортисти и млади талентовани спортисти 

аматери за спортско усавршавање истог националног гранског спортског савеза одређује 

се према рангу спорта утврђеном Националном категоризацијом спортова, и то: 

1) прва категорија спортова до 10 стипендија по савезу; 

2) друга категорија спортова до 5 стипендија по савезу. 

 

За екипне спортове, прве и друге категорије спортова, утврђује се квота по селекцијама, на 

предлог надлежног националног гранског спортског савеза, у складу са постигнутим 

резултатима. 

 

Члан 6. 

Заменик начелника Градске управе града Београда, секретар Секретаријата за спорт и 

омладину, у складу са Финансијским планом прихода и расхода за текућу годину, доноси 

решење о одређивању висине месечног износа стипендија за спортско усавршавање 

перспективних спортиста и младих талентованих спортиста аматера за текућу годину, и то 

за: заслужног спортисту, спортисту међународног ранга и спортисту  националног ранга.  

 

Члан 7. 

Пријава годишњег програма за стипендирање за спортско усавршавање категорисаних 

перспективних и младих талентованих спортиста аматера, подноси се на апликацоном 

формулару за доделу стипендија за спортско усавршавање перспективних и младих 

талентованих спортиста аматера. 

 

Апликациони формулар за доделу стипендија за спортско усавршавање перспективних и 

младих талентованих спортиста аматера чини саставни део овог Правилника (Прилог 1). 

 

Прилог 1 садржи четири обрасца, и то:  

Образац 1 – Подаци о Градском гранском спортском савезу са списком спортиста 

предложених за стипендирање спортског усавршавања перспективних и младих 

талентованих спортиста аматера; 

Образац 1a - Списак спортиста предложених за стипендирање спортског усавршавања 

перспективних и младих талентованих спортиста аматера; 

Образац 2 – Подаци о спортисти за којег се предлаже додела стипендије; 

Образац 3 – Изјава о испуњености услова. 

 

Члан 8. 

Национални грански спортски савез достављa списак категорисаних спортиста – 

стипендиста, градском гранском спортском савезу. 
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Градски грански спортски савез на основу списка категорисаних спортиста – стипендиста, 

из става 1. овог члана доставља, Спортском савезу Београда списак предложених 

стипендиста на апликационом формулару за доделу стипендија за спортско усавршавање 

перспективних и младих талентованих спортиста аматера за сваког спортисту. 

 

Спортски савез Београда након извршеног прегледа списак предложених стипендиста, 

који су доставили градски грански спортски савези, исти доставља Секретаријату за спорт 

и омладину.  

 

Након извршене провере података за све предложене стипендисте, Комисија у области 

спорта, коју образује градоначелник града Београда, доноси одлуку о одобравању 

програма.  

 

Члан 9. 

Секретаријат за спорт и омладину са Градским гранским спортским савезима закључује 

уговоре о обезбеђивању средстава града Београда за исплату стипендија за спортско 

усавршавање перспективних и младих талентованих спортиста аматера у  текућој години 

у Београду. 

 

На основу уговора из става 1. овог члана, Градски грански спортски савези закључују 

уговоре са стипендистима, на основу којих им исплаћују новчана средства на име 

признатог права на стипендију. 

 

Члан 10. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 

Београда”. 

 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о ближим условима 

и критеријумима стипендирања за спортско усавршавање перспективних и младих 

талентованих спортиста аматера број XX-01-66-12/18 од 19.01.2018. године.  

 

Град Београд- Градска управа града Београда 

Секретаријат за спорт и омладину 

ХХ-01 број: 66-18/2020 од 31.01.2020. године 

 

 

Заменик начелника Градске управе града Београда,  

секретар Секретаријата за спорт и омладину 

Драгана Белојевић 

______________________________ 

 

 


