На основу члана 36. Статута Шаховског савеза Србије, Извршни одбор Шаховског савеза
Србије ( у даљем тексту: Извршни одбор), је на седници одржаној дана 30.08.2014. године
усвојио

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ НАЦИОНАЛНИХ СПОРТСКИХ ПРИЗНАЊА
СПОРТИСТИМА, ЧЛАНОВИМА ШАХОВСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Члан 1.
Правилник о додели националних спортских признања спортистима, члановима
Шаховског савеза Србије ( у даљем тексту: Правилник), се бави питањима везаним за
дефинисање појма и услова под којима спортиста, шахиста ( у даљем тексту: спортиста),
члан Шаховског савеза Србије ( у даљем тексту: Савез) може остварити право на
национално спортско признање Републике Србије ( у даљем тексту: национално
признање), кoje додељује Влада Републике Србије, а које се спортисти исплаћује преко
Савеза.
Члан 2.
Национално признање је признање које се може доделити спортистима,
репрезентативцима Републике Србије, који су својим резултатима и освојеним медаљама
допринели развоју и афирмацији шаха.
Спортиста може добити национално признање уколико испуњава услове:
Да је у тренутку освајања адекватне медаље био држављанин Републике Србије;
Да је на такмичењу био члан сениорске прве А селекције репрезентације
Републике Србије;
• Да је наступао најмање једанпут на одржаном међународног спортском такмичењу
на којем је остварен спортски резултат који је основ за добијање националног
признања;
• Да је освојио медаљу на Шаховској олимпијади или светским или европским
првенствима;
• Да је спортиста.члан репрезентације био пријављен за такмичење по правилнику
Савеза.
Члан 3.
Национално спортско признање додељује се у виду дипломе и доживотног месечног
новчаног примања у висини:
•
•

1) три просечне нето зараде у Републици Србији за месец децембар претходне године,
према подацима републичког органа надлежног за послове статистике – за златну медаљу
на Шаховској олимпијади;
2) две и по просечне нето зараде у Републици Србији за месец децембар претходне године,
према подацима републичког органа надлежног за послове статистике – за сребрну медаљу
на Шаховској олимпијади или за златну медаљу на светском првенству у олимпијској
дисциплини;
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3) две просечне нето зараде у Републици Србији за месец децембар претходне године,
према подацима републичког органа надлежног за послове статистике – за бронзану
медаљу на Шаховској олимпијади или за сребрну медаљу на светском првенству у
олимпијској дисциплини или за златну медаљу на европском првенству у олимпијској
дисциплини;
4) једну и по просечну нето зараду у Републици Србији за месец децембар претходне
године, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике – за
бронзану медаљу на светском првенству у олимпијској дисциплини или за сребрну медаљу
на европском првенству у олимпијској дисциплини;
5) једну просечну нето зараду у Републици Србији за месец децембар претходне године,
према подацима републичког органа надлежног за послове статистике – за бронзану
медаљу на европском првенству у олимпијској дисциплини.
Члан 4.
Национално признање једном истом спортисти се може доделити само једном, с тим
уколико на такмичењима спортиста у току каријере оствари више спортских резултата,
медаља на основу којих може добити национално признање, узима се у обзир најбољи
резултат.
Члан 5.
Национално спортско признање се добија само за освојен резултат и медаљу на
адекватним такмичењима постигнутим у сениорској конкуренцији и то само у првој А
сениорској репрезентацији. Сви остали резултати и освојене медаље у другим сениорским
конкуренцијама нису основ за добијање националног признања.
Члан 6.
Савез је дужан да поднесе министарству надлежном за питања спорта
Министарство), Пријаву за добијање националног признања за неког
потребну документацију у року од 30 дана од дана освајања медаље
другог релевантног резултата, а најкасније до 20. децембра текуће
остварили право на национално спортско признање наредне године.

(у даљем тексту:
спортисту и сву
или остваривања
године, како би

Члан 7.
Пријаву за добијање признања Савез предаје Министарству писменим путем у виду
испуњеног формулара, који потписује спортиста и надлежно лице Савеза, које свој потпис
и садржину формулара оверава печатом Савеза.
Уз Пријаву се као прилог достављају документа, докази, на основу којих се може утврдити
да је спортиста учествовао на адекватном међународном такмичењу и остварио наведени
резултат, тј. да је заиста освојио наведену медаљу.
Члан 8.
Национално признање у виду месечног новчаног примања, спортиста почиње да остварује
након навршених 40 (четрдесет) година живота.
Члан 9.
Решење о додели националног признања доноси Влада Републике Србије ( у даљем тексту:
Влада).
Влада доноси Решење о додели националног признања на предлог Министарства.
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Решење Владе о додели националног признања се објављује у Службеном гласнику
Републике Србије.
Члан 10.
Право на примање национално признање у виду месечног новчаног примања, остварује се
од дана доношења Решења Владе о додели тог признања.
Члан 11.
Исплата месечног новчаног износа националног признања спортисти се врши преко
Савеза.
Министартсво национално признање уплаћује Савезу а Савез је дужан да у року од пет
дана од дана приспећа средстава на рачун Савеза изврши исплату националних признања
спортисти.
Савез је дужан да поштује наведени рок трансфера средстава за национално признање
спортисти, у противном подлеже мерама Министартва.
Члан 12.
Министарство прати да ли је Савез уредно пренео целокупна добијена средства на име
националног признања, тако што је Савез дужан да у року од 30 дана од преноса средстава
националног признања, поднесе Министарству адекватне доказе, правдање да је извршена
исплата у целокупном износу и у најкаснијем назначеном року од 5 дана.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од објављивања на огласној табли у седишту Савеза.
Председник
_______________
М. Сц. Мирослав Копања
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