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На основу члана 87. става 3. Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор Кајакашког 

савеза Србије на седници одржаној 17.06.2022. год. донео је 

 
 

 

ПРАВИЛНИК О СТИПЕНДИРАЊУ ВРХУНСКИХ СПОРТИСТА 
 
 

Члан 1. 
 
 
Предмет овог правилника је утврђивање услова и критеријума за стипендирање врхунских 

спортиста за спортско усавршавање ( у даљем тексту: стипендирање). 

 

Члан 2. 
 
 
Право на стипендирање имају врхунски спортисти, тј. спортисти који су обухваћени 

Националном категоризаијом врхунских спортиста и имају звање заслужног спортисте, 

међународног или националног разреда. 

 

Члан 3. 
 
 
Право на стипендирање има врхунски спортиста уколико испуни кумулативно следеће 

услове: 

 

1) да је у текућој години важећом Националном категоризацијом спортиста 

категорисан као врхунски спортиста; 

 

2) да нема потписан професионални уговор са одређеном спортском организацијом и 

да нема потписан уговор са иностраним клубом; 
 

3) да је члан клуба који је члан Савеза; 

 

4) да се у текућој години активно бави спортским активностима; 

 

5) да испуњава обавезе према репрезентацији Савеза; 

 

6) у погледу година живота, и то: 
 

 спортиста националног разреда да има од 15 до 24 година;  
 спортиста међународног разреда да има до 29 година (да није навршио 30 

година);  
 спортиста заслужног разреда, без обзира на године старости прима 

стипендију. 
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7) спортисти узраста од 15 до 18 година морају у текућој години да имају статус 

ученика и да су у претходној години остварили минимално врло добар успех; 

 

8) да два пута годишње обавезно изврше здравствени преглед у складу са Законом 

о спорту и правилима Савеза; 

 

9) да поштује антидопинг правила прописана Законом о спречавању допинга у 

спорту и у складу са правилима Савеза. 
 

Спортисти који имају право на стипендирање по основу остварених услова из става 1. 
 

овог члана, право на стипендију остварују по основу количине освојених бодова из члана 
4. овог правилника, тако што се сачињава Јединствена листа потенцијалних стипендиста 

оба пола. Стипендије се додељују на основу сачињене   Јединствене листе потенцијалних 
стипендиста, редом од првог места на  листи, па до броја стипендиста који одобрава 

министартсво надлежно за питања спорта (у даљем тексту: министарство). 
 
 

Члан 4. 

 

Јединствена листа потенцијалних стипендиста оба пола сачињава се на основу 

освојених бодова из бодовне листе такмичења и бодова који се додељују по 

основу перспективности спортисте за развој кајакашког спорта.   
 

Бодовна листа такмичења се сачињава на основу бодова освојених на 
такмичењима и то на начин како је одређено у табели:  

 

 

БОДОВНА ЛИСТА ТАКМИЧЕЊА 

 

ТАКМИЧЕЊЕ                      П           Л           А           С           М          А         Н 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Олимпијске игре 
 

30 28 26 22 20  18 16 14 12 10 8 6 4 2 

Европске игре 
Олимпијске 
дисциплине 

20 18 16 14 12 10 8 6   4      

Европске игре 
Неолимпијске 
дисциплине 

10 8 7 6 5 4 3   2 1      

Светско сениорско 
првенство  
Олимпијске 
дисциплине 

26 24 22 20 18 16 14 12  10   8   6   4   

Светско сениорско 
првенство 
Неолимијске 
дисциплине 

10 9 8 6 5 4 3   2 1      

Европско 
сениорско 
првенство  
Олимпијске 
дисицплине 

20 18 16 14 12 10 8 6    4      

Европско  
сениорско 
првенство  
Неолимпијске 
дисциплине 

8 7 6 4 3 2,5 2 1,5 1      
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Светско јуниорско 
и мл. сениорско 
првенство 
Олимпијске 
дисциплине 

7 6 5 3,5 3 2,5 2 1,5    1      

 
Светско јуниорско 
и мл. сениорско 
првенство 
Неолимпијске 
дисциплине 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2,5 

 

2 

 

1,5 

 

1 

 

0,5 

     

Европско 
јуниорско и мл. 
сениорско 
првенство 
Олимпијске 
дисциплине 

7 6 5 3,5 3 2,5 2 1,5 1      

Европско 
јуниорско и мл. 
сениорско 
првенство 
Неолимпијске 
дисциплине 

6 5 4 3 2,5 2 1,5 1 0,5      

Првенство државе  
(Олимпијске 
дисциплине к-1 и 
ц-1)  

1              

 

Бодове који се додељују по основу перспективности спортисте, усваја Управни одбор а на 

предлог стручних комисија и Селектора,  и то  на основу критеријума:  

 

- значај спортисте за развој кајакашког спорта: од 1 до 10 бодова; 

- Залагање на пољу спортског усавршавања: од 1 до 10 бодова; 

- Поштовање одлука Савеза, добри међуљудски односи и тимски рад: од 1 до 10 

бодова. 

 

Спортиста може најмање да освоји 3 а највише 30 бодова по основу перспективности 

спортисте. 

 

Бодови по основу перспективности спортисте се доносе за једну календарску годину од 

стране Управног одбора, непосредно пре сачињавања Јединствене листе потенцијалних 

стипендиста. 

 
 

 

Члан 5. 

 

Резултати са Бодовне листе такмичења из текуће године се вреднују са 100% освојених 

бодова, а из предходне године се вреднују са 50% освојених бодова, док у случају када у 

текућој години није остварен ни један резултат бодови из претходне године се вреднују са 

25%. Резултати из ранијих година се не бодују. 
  
У  случају истог броја бодова предност: 

 
- имају такмичари који имају више бодова у олимпијским дисциплинама,  
- има једносед у односу на двосед а двосед у односу на четверац,  
- има такмичар са освојеним бодовима у задњој години (каснијој години). 
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                                                                       Члан 6. 
 
 
Бодују се два најбоља резултата (по бодовима) у такмичарској години, са међународних 

тамичења и најбољи појединачни (к-1 или ц-1) резултат на првенству државе у олимпијској 

дисциплини у сениорској категорији.  

 

Члан 7. 

 
 
Систем бодовања за бодовну листу такмичења  који је наведен у овом Правилнику ће се 

примењивати само ако је остварен пласман у оном финалу у коме је учествовало најмање 

9 чамаца, изузев такмичења (Олимпијске игре) на коме  по правилима Светске кајакашке 

федерације учествује 8 чамаца.  

 

Резултат са првенства државе бодоваће се ако је у дисциплини  (к-1, ц-1) наступило најмање 

осам такмичара из 8 различитих клубова.  

 

Члан 8. 

  
Уколико по бодовној листи такмичења нема довољан број стипендиста које одобрава 

министартсво, супсидијарно ће се користити бодовна листа за Национално првенство. 
 
 

Члан 9. 
 
Заслужни спортиста прима стипендију у складу са чланом 3.став 1. тачка 6. алинеја трећа, 

стипендију без обзира на године старости, али када стекне право да прима национално 

спортско признање, аутоматски губи право на стипендију. 

 
 

Члан 10. 
 
Савез,  с обзиром да се у складу са Националном категоризацијом спортова,  налази у првој 

групи и има право на доделу 15 стипендија за врхунске спортисте од министарства. 

 

Члан 11. 
 
Уколико у Савезу има више од 15 врхунских спортиста који испуњавају услове за 

стипендирање у складу са чланом 3. и чланом 4. овог Правилника, предност ће имати они 

врхунски спортисти за које Управни одбор сматра да су значајнији за развој кајакашког 

спорта. 

 

У случају да Управни одбор Савеза сматра да су неки од врхунских спортиста подједнако 

важни за развој кајакашког спорта, Савез може супсидијарно да користи неке од допунских 

услова: 
 

 

1) уколико спортисти имају исто звање предност има скорије добијено звање, тј. 

скорије постигнут резултат и освојена медаља; 

2) уколико спортисти имају исто звање освојено на истом такмичењу , предност има 
спортиста који има мање година старости. 
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Управни одбор Савеза има дискреционо право, водећи рачуна о интересима Савеза, може 

предложити кандидате за стипендију који су пласирани испод квоте која припада Савезу 

(испод 15 места). 

 

Члан 12. 

 

Висина месечног износа стипендија за спортско усавршавање врхунских спортиста 

износи: 

 

1) заслужни спортиста - једна и по просечна нето зарада у Републици за месец 

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

2) спортисти међународног разреда - једна просечна нето зарада у Републици за месец 

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

 

3) спортисти националног разреда 70% просечне нето зараде у Републици за месец 
децембар претходне године, према подацима органа надлежног за послове статистике. 

 

Члан 13. 
 
 
Управни одбор Савеза  подноси предлог стипендија министартсву, које цени испуњеност 

услова за добијање стипендије и до 15. фебруара текуће године, министарство доноси 

решење о стипендирању спортиста за текућу годину. 
 

У року од седам дана од дана доношења решења из става 1. овог члана, министарство и 

спортиста коме је одобрена стипендија за текућу годину, закључују Уговор о стипендирању 

спортисте, којим се уређују међусобна права и обавезе. 

 

Члан 14. 
 
 
Стипендија за спортско усавршавање утврђује се за период од годину дана и исплаћује 

месечно у динамици у којој министартсво уплаћује стипендије спортистима. 

 
 

Члан 15. 
 
 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на званичној интернет страници  

Савеза. 

 

 

Председник 

 

__________________ 

 

                                                                                                                        Мирко Нишовић 


