
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005 

и 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и члана 43. тачка 14. Статута Савеза спортова општине 

Инђије од 26.01.2017.године, Генерални секретар Савеза спортова Општине Инђија 

донео је 

  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији 
и систематизацији послова од 15.06.2015. године 

 

Члан 1.  

Овим Правилником, у складу са законом и статутом, уређује се организација рада 

и систематизација послова и радних задатака Савеза спортова Општине Инђија , (у 
даљем тексту: Савез). 

Организација Савеза се утврђује као јединствена за Савез са јединственим 

органима, а организациони делови унутар Савеза организују се према пословима, у 

зависности од врсте послова који се обављају и других околности битних за обављање 

тих послова. 

Систематизацијом послова утврђују се: врста и називи послова (радна места), 
послови који се обављају, врста и степен стручне спреме, потребна знања, радно 

искуство и други посебни услови и број извршилаца за обављање утврђених послова. 

Члан 2.  

Називе послова, утврђене овим Правилником, опредељују послови који се 

обављају, сложеност тих послова, одговорност за обављање послова, стручна спрема и 

други услови за обављање тих послова. 

Члан 3.  

Поред општих услова, утврђених законом, свако лице да би радило на пословима 

утврђеним овим Правилником, мора испуњавати и посебне услове, утврђене овим 

Правилником. 

Послови утврђени овим Правилником основа су за заснивање радног односа и за 

распоређивање запослених. 

Члан 4.  

Број извршилаца утврђен овим Правилником, попуњава се тако да обезбеди 

успешно обављање делатности Савеза, која обухвата: 

- Стварање услова за развој спорта у општини Инђија; 

- Организовање спортских манифестација  и такмичења; 

- Подршку изградњи и одржавању спортских објеката; 
- Перманентно стручно образовање и усавршавање спортских стручњака и 

стручњака у спорту; 

- Пружање помоћи својим члановима у унапређењу стручног рада; 

- Подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за 

изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу спорта у 

општини Инђија; 
- Учествује у обезбеђивању услова за развој врхунског спорта у спортским 

гранама које негују чланови Савеза и утврђује заједничку политику развоја 

врхунског спорта; 

- Усклађивање активности чланова Савеза; 

- Усклађује програме чланова Савеза који ће се финансирати из буџета општине. 



- Заступање заједничких интереса својих чланова пред државним органима, 

органима аутономних покрајина, органима јединица локалне самоуправе и 

спортским органима; 

- Издавање сопствених публикација и подршку издавању других публикација од 
значаја за развој спорта у општини Инђија и унапређење спортске науке и 

стручног рада у спорту; 

- Остваривање међурегионалне и међународне спортске сарадње; 

- Популаризацију спорта у медијима, образовним институцијама и другим 

организацијама; 

- Предузимање мера за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље 
и недолично понашање, лажирање спортских резултата); 

- Бригу о заштити здравља спортиста; 

- Подстицање бављења спортом, посебно жена, деце, омладине, старих и 

инвалидних лица, у свом подручју деловања; 

- Активности на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и 

утврђивању правила понашања у њиховим међусобним односима;  
- Праћење да ли је рад чланова Савеза у складу са Законом, Статутом и општим 

актима Савеза и њиховим Статутом и општим актима и помагање члановима у 

отклањању недостатака у раду и решавању спорова који угрожавају 

остваривање функција и циљева чланова Савеза; 

- Организовање заједничких служби; 

- Учествовање у раду комисије за припрему категоризације спортова, спортиста и 

спортских стручњака и вршење рангирање спортиста и спортских стручњака у 
складу са Законом о спорту; 

- Друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Савеза и 

остваривању положаја утврђеног Законом о спорту и Стратегијом развоја 

спорта у општини Инђија. 

Члан 5.  

Послови и радни задаци у Савезу систематизовани су у групи послова, као радна 
места према организационој шеми – табели и то: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

бр. 

Oрганизациона јединица 

Врста послова и радних 

задатака – радно место 

Степен 

захтеване  

стручности 

Број 

извршилаца 

I Генерални секретар Савеза  III 1 

II Стручни послови у области спорта 

1. Стручни сарадник VII 1 

2. 
Координатор за рад са 
спортским клубовима 

VI 1 

III Општи послови 

1. 
Aдминистративни радник 
референт - благајник 

IV 1 

2. Aдминистративни радник  IV 1 



Члан 6. 

Послове и радне задатке Савеза обавља укупно 5 извршилаца и то: 

- извршиоци са VII степеном стручне спреме – висока стручна спрема 1  

- извршиоци са VI степеном стручне спреме – виша стручна спрема 1  

- извршиоци са IV степеном стручне спреме – средња стручна спрема 2 

- извршиоци са III степеном стручне спреме – средња стручна спрема 1 

Члан 7.  

Број извршилаца, утврђен у чл. 5. и 6. овог Правилника мења се у складу са 

потребама и обимом посла. Одлуку о броју извршилаца доноси Генерални секретар. 

Члан 8.  

Опис послова утврђених организационом шемом у члану 5. овог Правилника и 

услови за обављање тих послова утврђују се појединачно за свако радно место и то: 

I Генерални секретар Савеза 

ОПИС:  

- Заступа Савез у имовинским и др. правним пословима и наредбодавац је за 
извршење финансијског плана Савеза 

- Организује и контролише обављање стручних послова у Савезу и предузима 

мере за унапређење тих послова  

- Одобрава службена путовања у земљи и издаје решење за службено путовање 

у иностранство  

- Стара се о припремама седница органа Савеза и о извршавању одлука и др. 
аката тих органа 

- Има права, овлашћења и одговорности пословодног органа организације, у 

складу са законом и др. прописима којима се уређују радни односи 

- Обавља послове које на њега пренесе председник Савеза  

- Учествује у раду органа Савеза без права одлучивања 

- Предлаже Управном одбору Правилник о организацији Савеза 

- Одговара за законитост рада Савеза 
- Обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Савеза. 

 

УСЛОВИ:  

- минимум III степен стручне спреме 

- минимум 5 година радног искуства. 

 

 

II Стручни послови у области спорта 

1. Стручни сарадник 

ОПИС: 

- Прати измене и допуне законских регулатива везаних за спорт, 

- Прати да ли је рад чланова Савеза у складу са Законом, Статутом и општим 

актима Савеза и њиховим Статутом и општим актима  
- Помаже члановима у отклањању недостатака у раду и решавању проблема који 

угрожавају остваривање функција и циљева чланова Савеза 

- Сарађује са спортским удружењима са територије Општине Инђија у циљу 

спровођења програма 

- Учествује у организацији спортских манифестације и такмичења  

- Ангажује се у перманентном стручном образовању и усавршавању спортских 
стручњака и стручњака у спорту 



- Учествује у изради спортских публикација и подршку излажења других 

публикација од значаја за развој спорта у Општини Инђија и унапређење 

спортске науке и стручног рада у спорту 

- Заједно са надлежним одељењем локалне самоуправе, учествује у изради 
образаца за предлоге годишњих и посебних програма чланова Савеза, исте 

прослеђује члановима Савеза и стара се о њиховој примени 

- Обавља друге послове по налогу секретара Савеза  

 

УСЛОВИ:  

- минимум  VII степен стручне спреме 
- минимум 1 година радног искуства. 

 

2. Координатор за рад са спортским клубовима 

ОПИС:  

- Учествује у организацији спортских такмичења на нивоу општине 

- Координира спортске активности Клубова и Савеза  
- Контролише стручни рад у Клубовима  

- Учествује у организацији спортских манифестација од значаја за Општину 

- Обавља друге послове по налогу секретара Савеза. 

УСЛОВИ: 

- минимум VI степен стручне спреме. 

- минимум 1 година радног  искуства 

 

 

 

III Oпшти послови 

1. Административни радник референт - благајник 

ОПИС: 

- Обавља администратине послове у Савезу  

- Обрачунава личне дохотке запослених у Савезу 

- Обавља књиговодствене услуге за чланове Савеза (спортске клубове) 

- Обавља друге послове по налогу секретара Савеза.   

 

УСЛОВИ:  

- минимум  IV степен стручне спреме 

- минимум 1 година радног искуства. 

 

2. Административни радник  

ОПИС: 

- Обавља административне послове у Савезу  

- Обавља књиговодствене услуге за чланове Савеза (спортске клубове) 

- Обавља друге послове по налогу секретара Савеза.   

 

УСЛОВИ:  

- минимум  IV степен стручне спреме 

- минимум 1 година радног искуства. 

 

 
 



Члан 9.  

Радни однос са приправником може се засновати за послове за које је овим 

Правилником предвиђена средња стручна спрема, виша стручна спрема или висока 
стручна спрема. 

Одлуку о заснивању радног односа са приправником доноси Генералнни секретар на 

основу плана кадрова.   

Члан 10.  

Зарада, накнада зараде и друга примања запослених који обављају послове 

утврђене овим Правилником уређују се Уговором о раду. 

Члан 11.  

Због динамике послова и појаве нових послова у мањем обиму, сви запослени 

извршиоци у зависности од природе својих послова, по налогу секретара или 

непосредног руководиоца обављаће послове који одговарају природи посла који 

обављају, као и њиховим стручним и радним способностима. 

Члан 12.  

Распоређивање запослених на послове утврђене овим правилником извршиће 

Генерални секретар Савеза спортова Општине Инђија у року од 30 дана од дана ступања 

на снагу истог.  

Члан 13. 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања. 

Правилник је објављен 10.02.2017. године, истицањем на огласној табли Савеза. 

  

  

У Инђији, 

дана 10.02.2017. године 
М.П. 

             Генерални секретар 

                ________________ 

                                                                                                       Љубомир Ковачевић  
 


