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спортска приредба јесте одређени, плански припремљен и спроведен, 
временски ограничен спортски догађај, за који постоји јавни интерес и на 

којем учествује више спортиста  

спортско такмичење јесте спортска приредба која се одвија према 
унапред утврђеним и познатим спортским правилима, која могу бити опште 
важећа за конкретну грану спорта или само за конкретну спортску приредбу 
и чији је циљ, којем сваки учесник тежи, или победа противника или 

постизање извесног унапред одређеног спортског резултата



Закон о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16)  
 чл. 156 − 166 

Надлежни национални грански спортски савез води систем 
такмичења у спортској грани за коју је основан



Надлежни национални грански спортски савез утврђује најмање следеће 
групе критеријума, односно услова за давање дозволе, у складу са законом:  

1) спортски 
2) инфраструктурни 

3) персонални и административни, односно организациони 
4) правни 

5) финансијски



Организатор спортске приредбе обавезан је да: 

1) осигура несметано и безбедно одржавање спортске приредбе 

2) предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте, гледаоце и друге 
учеснике спортске приредбе и трећа лица 

3) предузме потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног понашања на спортским 
приредбама и мере за спречавање других негативних појава у спорту, у складу са законом и спортским 

правилима 

4) предузме потребне мере за спречавање допинга на спортској приредби, у складу са законом и 
спортским правилима; 

5) предузме потребне мере заштите природе и животне средине, односно мере којима ће се 
предупредити, смањити и отклонити евентуални неповољни утицаји на природне вредности и животну 

средину 

6) пријави одржавање спортске приредбе у складу са прописима којима се уређује јавно окупљање 
грађана



 Организатор спортске приредбе, односно службено лице надлежног националног 
спортског савеза дужно је да, у складу са законом, не дозволи почетак спортске 

приредбе, односно да је прекине трајно или привремено или да наложи 
одржавање спортске приредбе без присуства гледалаца, у потпуности или 

делимично, ако нису испуњени наведени услов



Спортска организација – организатор такмичења дужна је да има 
запослено или ангажовано лице са одговарајућим спортским звањем 
које координира обављање послова који се односе на безбедност 
учесника спортских такмичења чији је организатор, као и лице са 
одговарајућим спортским звањем у оквиру занимања менаџер у 

спорту за оперативне, односно извршне послове 



Спортска приредба може да се организује ако организатор има обезбеђен 
одговарајући објекат, односно простор, опрему, стручне и друге раднике и ако 

испуњава друге услове у складу са законом и спортским правилима  



Велика међународна спортска такмичења су  

1) олимпијске и параолимпијске игре 
2) светска и европска првенства 

3) медитеранске игре 
4) универзијаде 

5) светски купови и финални турнири светске лиге 
6) зимски и летњи Олимпијски фестивал младих Европе 

7) балканска и друга регионална првенства 
8) финала и финални турнири европских клупских спортских 

такмичења, осим финала европских клупских такмичења која су 
резултат спортских успеха домаћих спортских организација 

9) критеријумски и квалификациони међународни спортски турнири 
националних спортских репрезентација



Организација у области спорта може се кандидовати за организовање великог 
међународног спортског такмичења на територији Републике Србије под 

условом да пре подношења кандидатуре: 
1) образује иницијативни одбор за припрему кандидатуре 

2) припреми пројекат, односно студију о организовању и финансирању 
такмичења, која обавезно садржи материјално-техничке, финансијске, 

организационе и стручно-кадровске елементе за организацију 
3) прибави мишљење Олимпијског комитета Србије, односно 

Параолимпијског комитета Србије, када су у питању олимпијски, односно 
параолимпијски спортови и надлежног националног гранског спортског савеза у 

олимпијском спорту, односно параолимпијском спорту 
4) прибави мишљење Спортског савеза Србије и надлежног националног 

гранског спортског савеза у неолимпијском спорту 
5) прибави мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе на чијој 

територији се организује такмичење и територијалног спортског савеза јединице 
локалне самоуправе 

6) прибави сагласност Владе за велика међународна спортска такмичења из 
члана 163. тач. 1), 2), 3), 4) и 6) овог закона, односно сагласност Министарства за 

друга велика међународна спортска такмичења



Давање сагласности за организацију великих међународних спортских 
такмичења не ствара обавезу финансирања одобреног  

спортског такмичења  



На основу члана 162. став 2. Закона о спорту, министар омладине  
и спорта доноси  

ПРАВИЛНИК 
o условима за кандидовање организација у области спорта за организовање великог 

међународног спортског такмичења на територији Републике Србије 

Овим правилником прописују се ближи услови које треба да испуне организације у области спорта 
за кандидовање за организовање великог међународног спортског такмичења на територији  

Републике Србије



3) припреми пројекат, односно студију о организовању и финансирању такмичења, која 
обавезно садржи материјално-техничке, финансијске, организационе и стручно-

кадровске елементе за организацију такмичења, у складу са чл. 3. и 4. овог правилника  

Члан 3.
• Пројекат, односно студија о организовању и 

фипансирању такмичења за такмичења из 
члана 163. тач. 1), 2), 3), 4) и 6) Закона о спорту 
треба да садржи 32. таке

Члан 4.
• Пројекат, односно студија о организовању и 

финансирању такмичења за такмичења из 
члана 163. тач. 5), 7), 8) и 9) Закона о спорт у 
треба да садржи 13. тачака



8) прибави образложено мишљење надлежног територијалног спортског 
савеза јединице локалне самоуправе на чијој територији се организује 

такмичење, дато од стране управе тог савеза  
  

У складу са чланом 44. став 1. тачка 3) и тачка 8) Статута Спортског савеза Београда, Генерални 
секретар Спортског савеза Београда доноси 9. маја 2022. године 

Обавезујуће упутство за организације у области спорта у погледу потребне 
документације за давање мишљења у вези са кандидатуром за организацију 

великих међународних спортских такмичења 
 



Национални савет за спречавање негативних појава у спорту  

Ради усклађивања активности на спречавању насиља и недоличног 
понашања гледалаца на спортским приредбама, допинга у спорту, 
намештања утакмица и других негативних појава у спорту, као и 

испуњавања међународних обавеза у овим областима, Влада образује 
Национални савет за спречавање негативних појава у спорту 




