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ЧЛАНИЦАМА 

 УПИС У НАЦИОНАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ 

 ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Поштовани, На основу члана 168. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016) и Правилника о садржају 

и начину вођења националних евиденција у области спорта („Службени гласник РС“, број 24/17), обавештавамо 

Вас да сте у законској обавези да извршите упис у националну евиденцију организацијe у области спорта. Упис 

промена података уписаних у националну евиденцију можете извршити преко апликације Завода за спорт и 

медицину спорта Републике Србије: www.nacionalneevidencije.rs, уносом свог корисничког имена и шифре. 

Свака промена података који се воде у националној евиденцији мора се уписати у року од 30 дана од настанка 

промене у складу са чланом 168. став 8. и 9 Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016). 

За потребе приступања апликацији и уписа у националну евиденцију или уписа промена података у националну 

евиденцију свакој спортској организацији  додељују се приступни параметри ( корисничко име и  корисничка 

шифра) 

Уколико Вам је неопходна помоћ приликом уписа у националну евиденцију, уписа промена података у 

националну евиденцију  или  за добијање приступних  података ( корисничког имена и  корисничке шифре) 

можете се обратити тиму Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије сваког радног дана од 09 - 15 

часова: тел.: +381 11 3555460, локал 154, 155 +381 11 3555461, локал 123 +381 11 3544523, локал 126 моб. тел.: 

+381 66 6410763 e-mail: evidencije@rzsport.gov.rs 

Напомињемо да је чланом 176. став 1. тачка 31 Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016) 

предвиђена новчана казна од 100.000 до 1.000.000 динара спортској организацији или другом правном лицу за 

прекршај ако “не поднесе пријаву за упис у националну евиденцију или не упише промену података која се води 

у националној евиденцији у року од 30 дана од настанка промене”. 

Спортски поздрав. 

Савез спортских риболоваца Србије 

11 .02.2022. године  
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