На основу члана 129. Закона о Спорту ( "Сл.гласник РС", бр. 24/11), и на основу члана 36.
Статута Шаховског савеза Србије, Извршни одбор Шаховског савеза Србије на седници
одржаној 30. августа 2014. године донео је
ПРАВИЛНИК О СТИПЕНДИРАЊУ ВРХУНСКИХ СПОРТИСТА АМАТЕРА
Члан 1.
Предмет Правилника о стипендирању врхунских спортиста аматера ( у даљем тексту:
Правилник), је утврђивање услова и критеријума за стипендирање врхунских спортиста
аматера за спортско усавршавање ( у даљем тексту: стипендирање) чланова Шаховског
савеза Србије ( у даљем тексту: Савез), које прописује министартсво надлежно за питања
спорта ( у даљем тексту: Министарство), које и финансира, тј. обезбеђује средства за
стипендирање врхунских спортиста.
Члан 2.
Право на стипендирање имају врхунски шахисти аматери ( у даљем тексту: спортиста),
који су обухваћени Националном категоризацијом врхунских спортиста и имају звање
заслужног спортисте, међународног или националног разреда.
Члан 3.
Право на стипендирање за спортско усавршавање има
кумулативно следеће услове:

спортиста уколико испуни

1) да је у текућој години важећом Националном категоризацијом спортиста
категорисан као врхунски спортиста;
2) да нема статус професионалног спортисте у складу са Законом о спорту (у даљем
тексту: Закон);
3) да је члан Шаховског савеза Србије, чијим се програмима остварује општи
интерес у области гране спорта шах, односно непосредни члан организације која је
чланица Савеза;
4) да га Савез предложи у годишњем програму за добијање стипендија за спортско
усавршавање врхунских спортиста аматера у оквиру броја стипендија на који тај Савез има
право у складу са овим правилником;
5) да се у текућој години активно бави спортским активностима у организацији у
области спорта у Републици Србији, која је члан Савеза;
6) да је у последњих пет година најмање једну годину наступао за домаћу
организацију у области спорта, чланици Савеза;
7) да испуњава обавезе према националној репрезентацији Савеза ;
8) у погледу година живота, и то:
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‒ да има од 15 до 26 година ‒ врхунски спортиста ‒ национални ранг;
‒ да није навршио 30 година ‒ врхунски спортиста ‒ међународни ранг;
‒ да није навршио 45 година – врхунски спортиста ‒ заслужни спортиста;
9) да у текућој години има статус ученика и да је у претходној школској години
остварио минимално врло добар успех ‒ за спортисте узраста од 15 до 19 година;
10) да му је утврђена здравствена способност за обављање спортских активности, у
складу са Законом;
11) да поштује антидопинг правила прописана Законом о спречавању допинга у
спорту („Службени гласник РС”, број 101/05).
Спортисти, чланови Савеза који имају право на стипендирање за спортско усавршавање по
основу остварених услова из става 1. овог члана, право на стипендију остварују, тако што
се сачињава Јединствена листа потенцијалних стипендиста оба пола. Стипендије се
додељују на основу сачињене ранг листе, редом од првог места на ранг листи, па до броја
стипендиста који одобрава Министарство.
Јединствену листу спортиста
Савеза.

потенцијалних стипендиста сачињава Извршни одбор

Члан 4.
Спортиста који прима стипендију, када стекне право
признање, аутоматски губи право на стипендију.

да прима национално спортско

Члан 5.
Савез има право на одређен број стипендија у зависности од ранга гране спорта којом се
бави, која је утврђена у скалду са Националном категоризацијом спортова, и то:
1) прва категорија спортова ‒
2) друга категорија спортова ‒
3) трећа категорија спортова ‒
4) четврта категорија спортова ‒
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стипендија по савезу;
стипендија по савезу;
стипендија по савезу;
стипендије 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 буџетом и
постигнутим резултатима.
У четвртој категорији спортова стипендију може добити само врхунски спортиста аматер
који је категорисан као врхунски спортиста ‒ заслужни спортиста или врхунски спортиста
‒ међународни ранг.
Члан 6.
Савез годишње стипендира 10 врхунских спортиста, с обзиром да се у складу са
Националном категоризацијом спортова,Савез налази у другој групи спортова и има право
на доделу 10 стипендија за спортисте од Министарства.
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Члан 7.
Уколико у Савезу има више од 10 спортиста који испуњавају услове за стипендирање у
складу са овим Правилника, предност ће имати они спортисти за које Извршни одбор
сматра да су значајнији за развој шаха.
У случају да Извршни одбор Савеза сматра да су неки од врхунских спортиста подједнако
важни за развој шаха, 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.
Члан 8.
Висина месечног износа стипендија за спортско усавршавање 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 9.
Извршни одбор Савеза подноси предлог стипендија Министартсву, које цени испуњеност
услова за добијање стипендије.
Министарство доноси Решење о стипендирању спортиста за текућу годину.
Члан 10.
Након доношења Решења о стипендирању, Министарство и Савез ( лице за заступање
Савеза), закључују Уговор о стипендирању спортисте, којим се уређују међусобна права и
обавезе.
Уговор о стипендирању се закључује на годину дана и исплаћује у складу са одредбама
закљученог угоовра.
Члан 11.
Стипендија за спортско усавршавање утврђује се за период од годину дана и исплаћује
месечно у динамици у којој Министартсво уплаћује стипендије Савезу.
Члан 12.
Савез је дужан да хитно у најкраћем року од дана када је од стране Министартсва извршен
пренос средстава на име стипендија на рачун Савеза, уплати стипендије спортистима.
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Након исплате стипендија, Савез је дужан да поднесе Министартсву правдање уплаћених
стипендија у примереном року.
Уколико се појаве било које нове чињенице које утичу на регуларност исплате стипендије,
Савез је дужан у најхитнијем року да о томе обавести Министарство.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у
седишту Савеза.
Председник
__________________________
М. Сц. Мирослав Копања
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