
Поштовани, 

 

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије на данашњој седници донела 

Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке спортским организацијама у 

отежаним економским условима услед пандемије COVID ‒ 19 изазване вирусом SARS‒

CoV‒2, а која укључује финансијску помоћ и тениским клубовима. 

 

Наиме, основни циљеви Програма финансијске подршке спортским организацијама 

у отежаним економским условима услед пандемије COVID ‒ 19 изазване вирусом SARS‒

CoV‒2 су да се у условима отежаног пословања услед пандемије вируса COVID ‒ 19 

изазване вирусом SARS‒CoV‒2 обезбеди бесповратна финансијска подршка 

спортским организацијама, а кроз ублажавања негативних последица у отежаним 

економским условима насталим услед пандемије COVID ‒ 19 изазване вирусом SARS‒

CoV‒2. 

Средства за реализацију овог Програма могу искључиво да се користе за: 

1) зараде, хонораре и стипендије лиценцираних спортиста у надлежном 

националном спортском савезу; 

2) зараде и хонораре спортских стручњака који имају издату дозволу за 

рад од стране надлежног националног спортског савеза; 

3) изнајмљивање и закуп објеката за обављaње тренажног и такмичарског 

процеса; 

4) трошкове учешћа у међународним такмичењима и одржавање 

испуњености услова за учешће у међународним такмичењима у текућој и наредној 

такмичарској сезони; 

5) трошкове превоза и транспорта; 

6) трошкове набавке опреме и реквизита.  

 

 

При томе, све исплате и накнада трошкова по овим наменама могу да се врше 

искључиво безготовински и у свему у складу са законом. Поштујући закон о јавним 

набавкама или за мање износе три понуде где је то потребно 

 

Уз то, за реализацију овог Програма не може да аплицира клуб: 

1) који је у поступку ликвидације, стечаја или под привременом забраном 

обављања делатности; 

2) ако има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о 

реализацији Програма и пребацивања буџетски средстава на пословни рачун; 

3) који је у последње две године правоснажном одлуком кажњена за прекршај 

или привредни преступ у вези са финансијским пословањем, коришћењем имовине и раду 

са децом. 

 

Максимални износ средстава за који клуб може да аплицира је 2,5 милиона 

динара. По уредби Владе Републике Србије наш савез ће добити средства за 8 

клубова.Одлука којих 8 клубова који су аплицирали ће добити средства је на управном 

одбору ТСС-а који ће одредити тих 8 клубова на основу правилника о рангирању клубова 



који имате у прилогу. То је исти правилник којим се одрењују и представници клубова у 

УО ТСС-а. 

С обзиром на историјску подршку Владе Републике Србије и Министарства 

омладине и спорта да и у овој ситуацији и у оваквим условима обезбеди и финансијску 

подршку кошаркашким клубовима и обезбеди функционисање нашег спорта, молимо да 

приступите одговорно и да нам у што краћем року, а најкасније до понедељка 30.11.2020. 

године у 10 часова, уколико сте заинтересовани за реализацију овог Програма, упутите 

захтеве за реализацију Програма финансијске подршке спортским организацијама у 

отежаним економским условима услед пандемије COVID ‒ 19 изазване вирусом SARS‒

CoV‒2 на и-маил адресу office@teniskisavez.com , који ће садржати што прецизније износе 

према врсти трошкова, а које ћете реализовати најкасније закључно са 1. августом 2021. 

године. У допису наведите да сте заинтересовани да учествујете у овом пројекту и да ћете 

средства трошити исклјучиво по наведеним инструкцијама. Такође у допису наведите 

Име клуба, место, име законског заступника, матични број клуба, ПИБ и број 

текућег рачуна.  
 

За све додатне информације можете се јавити на телефон 0652100944 Душан 

Орландић 

 

С поштовањем, 

 

        Душан Орландић 

        Извршни директор 

mailto:office@teniskisavez.com

