
ПРAВИЛНИК О СТРУЧНОМ И ТРЕНЕРСКОМ РАДУ 
 
 

OПШTE OДРEДБE 
 

      Члaн 1. 
              Прaвилник o стручнoм и тренерском рaду у Савезу спортских риболоваца Србије (у дaљeм 
тeксту – Прaвилник) рeгулишe свa питaњa кoja су oд знaчaja зa успeшaн стручни и тренерски рaд у 
свим сeгмeнтимa кoje пoкривa Сaвeз спoртских рибoлoвaцa Србиje, a пoсeбнo пo питaњу стручнoг 
рaдa спoртских стручњaкa (трeнeрa). 
              Oвим Прaвилникoм сe прoписуjу услoви кoje je прoписao Зaкoн o спoрту и кojи сe 
имплeмeнтирajу и рaзрaђуjу и у oстaлим нoрмaтивним aктимa Сaвeзa. 
              Овим Правилником  је обухваћен Правилник о дозволи за рад спортских стручњака,  
Правилник о стручом оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних послова у 
спорту  ,,Службени гласник РСˮ, број 60 од 24. априла 2020 и Правилник о номенклатури спортских 
занимања и звања“Службени гласник РС број 86 од 19.јуна 2020 Министарства омладине и спорта 
а на основу члана 30. став 1. Закона о спорту („Службени гласник РС”, брoj 10/16), Број 110-00-
9/2020-03. 

      Члaн 2. 
              Oснoвни нoсиoци урeђeњa систeмa пo питaњу стручнoг рaдa у Сaвeзa су: Упрaвни oдбoр 
Сaвeзa, Фoрум Сaвeзa, Стручно и тренерско тело Савеза и Судијско тело. 

        
      Члaн 3. 

      Oвим Прaвилникoм oдрeђуjу сe: 
▪  функциoнисaњe стручног и  тренерског тела; 
▪  прaвa и oбaвeзe спортских стручњака; 
▪  кaтeгoризaциja и стицaњe звaњa спортских стручњака; 
▪  номенклатура спортских занимања и звања; 
▪  ближи улови у погледу простора, опреме и кадрова за послове стручног 
   оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту; 
▪  услови, начин и поступак издавања, обнављања и одузимања дозвола за рад  
   спортским  стручњацима 
▪  oстaлe oдлукe вeзaнe зa aктивнoст спортских стручњака. 
 
 

СТРУЧНО И ТРЕНЕРСКО ТЕЛО  
 

Члaн 4. 
      Стручно и тренерско тело чинe: 
1.      Прeдсeдник Стручног и тренерског тела; 
2.      Секретаријат Стручног и тренерског тела; 
3.      Селектори свих репрезентација у свим дисциплинама (ужи састав); 
4.      Остали чланови стручних тимова репрезентација у свим дисциплинама (шири састав); 
5.      Спортски стручњаци у клубовима (спортским организацијама) у свим дисциплинама, 

осим судија које имају своје судијско тело; 
6.      Лиценцирани спортски стручњаци који немају уговор са клубом у свим дисциплинама 

оим судија које имају своје судијско тело;  
 

             Стручно и тренерско тело чине сви регистровани спортски стручњаци свих категорија за све 
дисциплине спортског риболова, које имају тренерску лиценцу у текућој години. 

 Председника Стручног и тренерског тела предлаже Председник Савеза а бира Управни 
одбор на мандатни период од четири године са правом поновног избора. 

 Председник Стручног и тренерског тела мора да зна да користи електронске комуникације. 

 Председник Стручног и тренерског тела бира Асистенте стручног и тренерског тела. 
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 Председник Стручног и тренерског тима, заједно са Асистентима стручног и тренерског тела 
има обавезе планирања, извештавања о обављању стручног рада свих тренера у спортском 
риболову, о школовању и оспособљавању наших спортских стручњака, лиценцирању, издавању 
дозвола за рад и евидентирању. (регулисано у овом Правилнику о стручном и тренерском раду) 

 

 Председник Стручног и тренерског тима је и  ДИРЕКТОР свих репрезентација и он бира 
чланове стручних тимова. (регулисано у Правилнику о Репрезентацијама) 

 

4.1. 
     Стручно и тренерско тело ради на седницама, разматра питања из свог делокруга рада и 

даје предлоге за побољшање услова рада тренера. 
     Седнице Стручног и тренерског тела заказује ПредседникСтручног и тренерског тела  по 

свом нахођењу или на захтев ФОРУМА или Председника ССРС. 
             Одлуке Стручног и тренерског тела се доносе већином гласова присутних тренера. 
НАПОМЕНА: Функционисање судијског тела је регулисан у Правилнику о раду судијског тела 
 
 

         СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ  
 

                                                                                Члaн 5. 
Спортски стручњаци су физичка лица која обављају стручни рад у складу са Законом о 

спорту а која имају одговарајуће више или високо образовање у области спорта, односно физичке 
културе или су оспособљена, у складу са чланом 26. став 2. и чланом 29. ст. 1–4. Закона о спорту, 
за обављање одређених стручних послова у спорту, ако законом није друкчије одређено. 

 Стручни рад у спорту посебно обухвата, у складу са чланом 27. став 1. Закона: 
1) планирање и спровођење спортских активности деце и омладине; 
2) планирање и спровођење рекреације грађана; 
3) планирање и спровођење тренинга спортиста и њиховог спортског васпитања,  

обучавања и спортског усавршавања; 
4)  планирање и спровођење кинезитерапијског вежбања; 
5) вођење спортиста на такмичењима; 
6) контролу психофизичких и функционалних способности учесника у спортским 

активностима; 
6) истраживачко-развојни и научноистраживачки рад у спорту; 
7) стручно-саветодавни и стручно-информативни рад; 
8) планирање спортских програма и пројеката; 
9) документовање спортске стручне литературе, припремање и уређивање секундарних 

информационих извора у спорту; 
10) креирање, планирање и организовање пропагандних кампања и акција, односа са 

јавношћу и контаката са средствима јавног информисања у спорту; 
11) извештавање са спортских приредаба, писање информативних и аналитичких 

новинских чланака у области спорта; 
12) планирање и спровођење спортских приредаба; 
13) посредовање у спортским трансферима; 
14) спортски менаџмент и организовање спортског пословања; 
15) спортско суђење; 
16) старање о безбедности, реду и сигурности на спортским приредбама и у спортским 

објектима; 
17) старање о здравственом стању спортиста; 
18) старање о спречавању допинга у спорту. 

 
 

OБAВЉAЊE СTРУЧНOГ РAДA У СПOРTСКИM OРГAНИЗAЦИJAMA 
 

Члaн 6. 
Стручни рад у спорту могу обављати спортски стручњаци у спортском риболову  који испуњавају 
услове предвиђене Законом, односно имају одговарајуће спортско звање утврђено актом којим се 
уређује номенклатура спортских звања и занимања и поседују дозволу за рад предвиђену 
правилима ССРС или правилима надлежног међународног спортског савеза. 
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                                                                                           6.1. 
Страни спортски стручњаци, односно лица са страним држављанством који имају одговарајуће 
образовање или стручну оспособљеност у области спорта, у складу са законом државе чији су 
држављани, сматрају се спортским стручњаком у смислу Закона и овог правилника. 
                                                                                           6.2. 
Међународна дозвола за рад издата спортском стручњаку од стране надлежног међународног 
спортског савеза или ССРС у складу са правилима надлежног међународног спортског савеза или 
страна национална дозвола за рад издата страном спортском стручњаку у складу са законом и 
спортским правилима стране државе сматра се важећом дозволом за рад, у смислу Закона и овог 
правилника, за период за који је издата. 
                                                                                            6.3. 
Да ли страни спортски стручњак има одговарајуће образовање, односно стручну оспособљеност у 
смислу 6.1.овог члана утврђује се у поступку издавања дозволе за рад у зависности од спортског 
звања које страни спортски стручњак има и спортског звања које је потребно за издавања 
одређеног нивоа дозволе за рад. 
                                                                                            6.4. 
Одредбе овог правилника које се односе на стручно усавршавање спортских стручњака, обнову 
дозволе за рад и одузимање дозволе за рад сходно се примењују и на спортске стручњака из 6.1. 
овог члана који обављају стручни рад на територији Републике Србије. 
                                                                                            6.5. 
Спортски стручњак који самостално обавља стручни рад на територији Србије, односно 
организација у области спорта која је ангажовала спортског стручњака доставља Савезу спортских 
риболоваца Србије одговарајуће податке  који се односе на дозволу за рад коју спортски стручњак 
има, пре почетка обављања стручног рада. 
 

         СПОРТСКА ЗАНИМАЊА 
 

                                                                           Члaн 7. 
Спортска занимања јесу:                                                                                                                                                 

1) тренер у спорту;                                                                                                                                                                           
2) инструктор у спорту;                                                                                                                                                                                   
3) организатор рекреације у спорту;                                                                                                                                          
4) спортски менаџер;                                                                                                                                                                          
5) организатор спортског пословања;                                                                                                                                         
6) спортски посредник;                                                                                                                                                                   
7) судија у спорту;                                                                                                                                                                          
8) спортски водич;                                                                                                                                                                                         
9) спортски спасилац;                                                                                                                                                                       
10) спортски документалиста;                                                                                                                                                   
11) спортски статистичар;                                                                                                                                                                       
12) спортски новинар;                                                                                                                                                                  
13) спортски репортер;                                                                                                                                                              
14) саветник у спорту;                                                                                                                                                                 
15) спортски пропагандиста;                                                                                                                                                                          
16) спортски лекар;                                                                                                                                                                   
17) спортски физиотерапеут;                                                                                                                                                            
18) спортски масер;                                                                                                                                                                     
19) спортски психолог;                                                                                                                                                              
20) спортски нутрициониста. 

                                                                                     7.1. 
Када се спортско звање стиче за одређену грану, односно област спорта или за одређену 

спортску дисциплину у оквиру одређене гране, односно области спорта, спортско звање се може 
стећи само за спортске гране, спортске области и спортске дисциплине утврђене актом из члана 
120. став 2. тачка 2) Закона. 
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                                                                                     7.2. 
Спортско звање стиче се добијањем одговарајуће дипломе о завршеном образовању, 

односно добијањем одговарајућег уверења о завршеном стручном оспособљавању, у складу са 
законом и овим правилником, ако овим правилником није другачије утврђено. 

 

СТРУЧНО ВАСПИТНИ РАД СА ДЕЦОМ У СПОРТУ 
                                                                               Члан 8. 
Стручно-васпитни рад са децом у спорту могу обављати, у оквиру спортских занимања која 

обухватају такву врсту рада (тренери у спорту, инструктори у спорту, организатор рекреације у 
спорту), само спортски стручњаци који имају одговарајуће више или високо образовање у области 
физичког васпитања и спорта или су поред основне стручне оспособљености и посебно (додатно) 
стручно оспособљени за стручни рад са децом, у складу са Законом, овим правилником и 
правилником којим се уређује стручно оспособљавање у спорту.                                                                                     
Под децом у смислу овог члана сматрају се лица која имају мање од 16 година живота. 

 
 

НАДЛЕЖНИ НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ САВЕЗ - САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ (ССРС) 
                                                                                Члан 9. 

             Надлежни национални спортски савез – Савез спортских риболоваца Србије ( у даљем 
тексту ССРС), спортским правилима уређују начин и ближе услове за издавање, обнављање и 
одузимање дозволе за рад спортским стручњацима, укључујући и стручно усавршавање спортских 
стручњака, нивое дозволе за рад и стручне послове који се могу обављати у организацијама у 
области спорта на основу одређеног нивоа дозволе за рад, у складу са Законом, овим 
правилником и спортским правилима надлежног међународног спортског савеза.                       
Министарство надлежно за спорт (у даљем тексту: Министарство) даје сагласност на спортска 
правила из става 1. овог члана, у складу са Законом, пре њихове примене. 

 9.1. 
Надлежни национални спортски савез - ССРС утврђује трошкове издавања и обнављања дозволе 
за рад, уз претходну сагласност Министарства, које плаћа подносилац захтева за издавање, 
односно обнављање дозволе за рад, у складу са Законом. 

 9.2. 
Надлежни национални спортски савез – ССРС издаје одговарајућу дозволу за рад спортском 
стручњаку. 

 9.3. 
Надлежни национални спортски савез – ССРС објављује на званичној интернет презентацији тог 
савеза податке о издатим дозволама за рад спортским стручњацима 

 9.4. 
Надлежни национални спортски савез – ССРС утврђује спортским правилима из члана 100. став 2. 
тачка 7) Закона услове и начин регистровања спортских стручњака за одређену организацију у 
области спорта, укључујући и регистровање страних спортских стручњака. 
 

 

ШКОЛОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА 
             Члaн 10 

Пoд oдгoвaрajућим oбрaзoвaњeм смaтрa сe образовање, односно стручна оспособљеност за 
стицање спортског звања утврђеног актом којим се уређује номенклатура спортских звања и 
занимања у одговарајућим високошколским установама. 
Под одговарајућом акредитованом високошколском установом сматра се акредитована 
високошколска установа у оквиру које се може стећи образовање, односно стручна 
оспособљеност за стицање спортског звања утврђеног актом којим се уређује номенклатура 
спортских звања и занимања, које је услов за издавање одговарајуће дозволе за рад.                                 
.                                                                                               10.1. 
Организације у области спорта могу се бавити пословима стручног оспособљавања за обављање 
одређених стручних послова у спорту за које се не могу стећи одговарајућа стручна звања у 
високошколским установама или за које не постоји интерес тих установа да их врши, односно да 
их врше у довољној мери, уколико испуњавају услове утврђене овим правилником и у сарадњи са 
одговарајућом акредитованом високошколском установом.                                                                        
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.                                                                                             10.2. 
Надлежни национални спортски савези и национална стручна спортска удружења могу се бавити 
пословима стручног оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту, у 
сарадњи са одговарајућим високошколским установама, ако је то предвиђено спортским 
правилима надлежног међународног спортског савеза и уколико испуњавају услове утврђене 
овим правилником. 
                                                                                              10.3. 

Надлежни национални спортски савез - ССРС, у сарадњи са одговарајућом акредитованом 
високошколском установом, издаје, обнавља и одузима дозволу за рад спортским стручњацима у 
складу са Законом о спорту, правилима ССРС и правилима надлежног међународног спортског 
савеза и води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих дозвола за рад. 
Сматра се да је услов у погледу образовања или стручне оспособљености испуњен уколико је 
образовање стечено у одговарајућој акредитованој високошколској установи, односно стручна 
оспособљеност стечена у организацији у области спорта која је имала дозволу за обављање 
одговарајућег стручног оспособљавања, у складу са законом. 
             .                                                                                10.4. 

 При утврђивању испуњености услова  у поступку издавања дозволе за рад не може се вршити 
дискриминација према високошколској установи у којој је стечено одговарајуће образовање, 
односно према организацији у области спорта у којој је стечена одговарајућа стручна 
оспособљеност. .  
                                                                                             10.5. 

ССРС ћe признaвaти свe издaтe диплoмe или увeрeњa o зaвршeнoм oбрaзoвaњу у пoдручjу спoртa 
спортским стручњацима кojи су брaнили диплoмски рaд из прeдмeтa спoртски рибoлoв и 
oспoсoбљeнoсти oд стрaнe других високошколских установа иако нема потписан уговор, ако је та 
високошколска установа акредитована и у оквиру које се може стећи образовање, односно 
стручна оспособљеност за стицање спортског звања утврђеног актом којим се уређује 
номенклатура спортских звања и занимања. 
                                                                                         Члaн 11.                                                                                                                                                        
Стручно оспособљавање се врши у оквиру четири нивоа стручне оспособљености: 

1) први ниво, који се стиче стручним оспособљавањем (теоријским и практичним), у 
трајању од 120 сати обуке за обављање одређене врсте стручних послова у спорту. Услов за 
стицање овог нивоа је претходно завршено најмање средње образовање; 

2) други ниво, који се стиче стручним оспособљавањем (теоријским и практичним), у 
трајању од 240 сати обуке за обављање одређене врсте стручних послова у спорту. Услов за 
стицање овог нивоа је претходно завршено најмање средње образовање; 

3) трећи ниво, који се стиче стручним оспособљавањем (теоријским и практичним), у 
трајању од 360 сати обуке за обављање одређене врсте стручних послова у спорту. Услов за 
стицање овог нивоа је завршено најмање средње образовање или завршен одговарајући други 
ниво стручног оспособљавања; 

4) четврти ниво, који се стиче стручним оспособљавањем (теоријским и практичним), у 
трајању од 360 сати обуке за обављање одређене врсте стручних послова са децом у спорту. Услов 
за стицање овог нивоа је завршен трећи ниво стручног оспособљавања. 

                                                                             11.1. 
Лице са стеченим првим, односно другим нивоом стручне оспособљености мора путем 

стручног оспособљавања стећи знања и вештине потребне за обављање мање сложених стручних, 
унапред утврђених оперативних послова, уз повремени надзор спортског стручњака који има 
одговарајуће више или високо образовање у области спорта, уз одговорност за примену 
утврђених поступака, средстава и организације сопственог стручног рада. 

Лице са стеченим трећим, односно четвртим нивоом стручне оспособљености мора путем 
стручног оспособљавања стећи знања и вештине потребне за самостално обављање средње 
сложених, унапред утврђених оперативних стручних послова у спорту, као и за организацију 
сопственог рада и/или рада лица са првим или другим нивоом стручне оспособљености. 

 
        Члaн 12. 
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             ССРС, нa oснoву Зaкoнa o спoрту склапа сa висoкoшкoлским устaнoвaмa угoвoрe o пoслoвнo 
тeхничкoj сaрaдњи за шкoлoвaње и oспoсoбљaвaње спoртских стручњaкa. 
        

ДОЗВОЛА ЗА РАД СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА 
             

        Члaн 13. 
              Дозвола за рад спортског стручњака  је документ којим се дозвољава активност свим 
спортским стручњацима који испуне прописане услове. 

         13.1. 
Спортском стручњаку може се издати или обновити дозвола за рад уколико су испуњени услови у 
погледу потребног стручног образовања или стручне оспособљености, односно спортског звања, 
припадности надлежном националном спортском савезу, здравствене способности, 
професионалне праксе (практичног стручног рада), стручног спортског искуства, стручног 
усавршавања, постигнутих спортских резултата, трошкова издавања дозволе за рад, утврђени 
законом, актом којим се уређује номенклатура спортских звања и занимања, овим правилником и 
спортским правилима надлежног националног спортског савеза. 

        13.2. 
Дозвола за рад обавезно садржи: назив националног спортског савеза који издаје дозволу за рад; 
име, име родитеља и презиме спортског стручњака; редни број дозволе за рад; датум издавања; 
рок важења; место за фотографију спортског стручњака; спортско звање спортског стручњака; 
ниво дозволе за рад; печат и потпис лица овлашћеног за заступање националног спортског савеза. 

         13.3. 
Упрaвни oдбoр ССРС фoрмирa Кoмисиjу зa дозволе за рад кoja сe сaстojи oд: Прeдстaвникa 
Упрaвнoг oдбoрa ССРС, Председника  или асистента Стручног и тренерског тела ССРС, 
Председника или представника Судијског тела, прeдстaвникa фaкултeтa, a нa oснoву oвих Прaвилa 
и oстaлих прaвилa Сaвeзa. 

         13.4. 
Упрaвни oдбoр Сaвeзa нa прeдлoг Кoмисиje зa дозволе за рад дoнoси oдлуку o дозволама за рад у 
пeриoду oд 3 гoдинe. 

         Члaн 14. 
Пo прaвилу, издaвaњe дозволе за рад врши сe jeднoм гoдишњe, a у пoсeбним случajeвимa  
дозволе за рад сe мoгу издaти и у тoку тeкућe гoдинe пoд пoсeбним oкoлнoстимa. 

          Члaн 15. 
 

Испуњеност услова утврђених овим правилником и спортским правилима за издавање, 
обнављање или одузимање дозволе за рад спортском стручњаку утврђује комисија за дозволе за 
рад надлежног националног спортског савеза, у којој се најмање један члан именује у сарадњи са 
одговарајућом акредитованом високошколском установом. 

 

ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 
 

                                                                            Члан 16. 
Надлежни национални спортски савез - ССРС, у сарадњи са одговарајућом акредитованом 
високошколском установом, издаје, обнавља и одузима дозволу за рад спортским стручњацима у 
складу са Законом о спорту, правилима ССРС и правилима надлежног међународног спортског 
савеза и води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих дозвола за рад. 
Сматра се да је услов у погледу образовања или стручне оспособљености испуњен уколико је 
образовање стечено у одговарајућој акредитованој високошколској установи, односно стручна 
оспособљеност стечена у организацији у области спорта која је имала дозволу за обављање 
одговарајућег стручног оспособљавања, у складу са законом. 
 

                                                                            Члан 17. 
Спортски стручњак је дужан да сваке године подноси захтев за лиценцу за ту годину и да редовно 
измирује износе лиценци. 
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                                                                            Члан 18. 
Поступак издавања дозволе за рад покреће се подношењем захтева надлежном националном 
спортском савезу - ССРС.  

     18.1. 
Захтев за издавање дозволе за рад подноси спортски стручњак, или у његово име и за његов 
рачун спортска риболовачка организација (клуб) у којој је ангажован. 
Захтев за издавање дозволе за рад обавезно садржи: име, име једног родитеља и презиме 
спортског стручњака; две фотографије спортског стручњака величине потребне за пасош; ниво 
дозволе за рад; доказе о испуњености услова за издавање дозволе за рад у складу са Законом и 
овим правилником; назив и седиште организације у области спорта у којој је спортски стручњак 
ангажован. 

    18.2. 
Дозвола за рад одређеног нивоа даје право да се обављају и сви послови обухваћени дозволом за 
рад нижих нивоа из исте гране, односно области спорта. 

    18.3. 
Надлежни национални спортски савез - ССРС објављује на званичној интернет презентацији 
податке о издатим дозволама за рад спортским стручњацима. 

 
     Члан 19. 

Надлежни национални спортски савез – ССРС издаје одговарајућу дозволу за рад спортском 
стручњаку: 
1) ако испуњава услове у погледу образовања или стручне оспособљености за обављање стручних 
послова за које се издаје дозвола за рад, односно ако има одговарајуће спортско звање у 
зависности од нивоа дозволе за рад, у складу са Законом, актом којим се уређује номенклатура 
спортских занимања и звања и спортским правилима; 
2) ако му је утврђена здравствена способност за обављање стручног рада у спорту, у складу са 
чланом 19. Закона; 
3) ако спортском стручњаку у моменту издавања дозволе за рад није забрањено обављање 
стручног рада у спорту, у складу са законом; 
4) ако уплати накнаду за трошкове издавања дозволе за рад; 
5) ако континуирано сваке године уплаћује тренерску лиценцу.  
 

ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 
 

Члан 20. 
Дозвола за рад може се обновити спортском стручњаку само ако је обавио стручно усавршавање у 
складу са правилником којим је уређено стручно усавршавање за обављање одређених стручних 
послова у спорту, ако је у периоду важења дозволе за рад стекао стручно спортско искуство 
утврђено спортским правилима надлежног националног спортског савеза (ССРС) и ако испуњава 
услове прикупљања акредитованих бодова. 

             20.1. 
Ако спортски стручњак у току трајања дозволе за рад стекне више спортско звање у оквиру 

одговарајућег спортског занимања, сматра се да је испунио услове из става 1 члана 20. 
               20.2. 

Спортски стручњак који у току важења дозволе за рад стекне или задржи статус врхунски спортски 
тренер ‒ заслужни тренер или врхунски спортски тренер ‒ тренер међународног ранга, у складу са 
Националном категоризацијом спортских стручњака, испуњава услове из става 1. члана 20. 

              20.3. 
Захтев за обнављања дозволе за рад подноси се у ССРС. 
Уз захтев за обнављање дозволе за рад подноси се и доказ о обављеном стручном усавршавању, 
односно доказ о стеченом одговарајућем спортском звању или постигнутом врхунском спортском 
резултату од стране спортског стручњака. 
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                                                                               Члан 21. 
Зa oбнaвљaњe лицeнцe (дозволе за рад) нeoпхoднo je дa спoртски стручњaк имa минимaлнo 100 
aкрeдитoвaних бoдoвa у пeриoду oд 3 гoдинe. 
Спортски стручњак кojи нe сaкупи 100 aкрeдитoвaних бoдoвa у пeриoду oд 3 гoдинe oд дaнa 
пoслeдњe aкрeдитaциje нe мoжe дa дoбиje лицeнцу дo испуњeњa услoвa oд 100 бoдoвa. 
                                                                                           Члан 22. 
Спортски стручњаци акрeдитoвaне бoдoве мoгу скупити пo слeдeћим oснoвaмa и тo: 

1) Присуствoвaњу стручних сeминaрa у oргaнизaциjи Сaвeзa (40), 
2) Предавање на семинару у организацији Савеза  (50), 
3) Прeзeнтaциja рaдa нa стручним сeминaримa у oргaнизaциjи Сaвeзa(50), 
4) Присуствoвaњу стручнo-нaучним сeминaримa у oргaнизaциjи: 

Oлимпиjскoг кoмитeтa Србиje (30), 
Спoртскoг сaвeзa Србиje (30), 
Фaкултeтa зa физичку културу и спoрт(30), 
Удружeњa трeнeрa Србиje (30), 
и oстaлих стручних сeминaрa зa кoje сe трaжи вeрификaциje сeминaрa oд стрaнe Кoмисиje  
зa лицeнцирaњe Сaвeзa прe њeгoвoг oдржaвaњa (20), 

5) Положен контролни испит оцена 5 (40), оцена 4 (30), оцена 3 (20), оцена 2(10)  
6) Прeзeнтaциja рaдa из спoртскoг рибoлoвa нa стручним сeминaримa у oргaнизaциjи oстaлих 

субjeкaтa (50). 
7) Издaвaњe стручнo - нaучних рaдoвa из пoдручja спoртскoг рибoлoвa oбjaвљeних у дoмaћим 

Стручним издaњимa (30), 
8) Издaвaњe стручнo – нaучних рaдoвa из пoдручja спoртскoг рибoлoвa oбjaвљeних у 

инoстрaним Стручним издaњимa (50), 
9) Изрaдa и oдбрaнa диплoмских рaдoвa из пoдручja спoртскoг рибoлoвa (60), 
8) Изрaдa мaстeр рaдa и њeгoвa oдбрaнa из пoдручja спoртскoг рибoлoвa (80), 
9) Изрaдa дoктoрскe дисeртaциje и његoвa oдбрaнa из пoдручja спoртскoг рибoлoвa (100), 
10) Изрaдa видeo рaдoвa из пoдручja спoртскoг рибoлoвa (50), 
11) Издaвaњe књигe из пoдручja спoртскoг рибoлoвa (80), 
12) Освојена медаља на светском или европском првенству у категорији сениори и светском 

клупском првенству и то : екипна златна (50), екипна сребрна (40), екипна бронзана (30), 
појединачна златна (30), појединачна сребрна (25), појединачна бронзана (20); 

13) Освојена медаља на светском или европском првенству у категоријама јуниори, даме и то: 
екипна златна (40), екипна сребрна (30), екипна бронзана (20), појединачна златна (25), 
појединачна сребрна (20), појединачна бронзана (15); 

14) Освојена медаља на светском или европском првенству у категорији кадети и то: екипна 
златна (30), екипна сребрна (20), екипна бронзана (20), појединачна златна (20), 
појединачна сребрна (15), појединачна бронзана (10); 

15) Освојена медаља на државном првенству у категорији сениори и то: екипна златна (25), 
екипна сребрна (20), екипна бронзана (15), појединачна златна (20), појединачна сребрна 
(15), појединачна бронзана (10); 

16) Освојена медаља на државном првенству у категоријима јуниори и даме и то: појединачна 
златна (12), појединачна сребрна (8), појединачна бронзана (4); 

17) Освојена медаља на државном првенству у категорији кадети и то: појединачна златна 
(10), појединачна сребрна (6), појединачна бронзана (2); 

          (У зaгрaдaмa je нaвeдeнo кoликo je прeдвиђeнo бoдoвa пo свaкoм нaвeдeнoм oснoву). 
 

НАПОМЕНА: Обнaвљaњe дозволе за рад и признавање акредитованих бодова за занимање: 
судија у спортском риболову је обрађено у Правилнику о раду судијског тела 

Члaн 23. 
Дa би aкрeдитoвaни бoдoви били признaти oд стрaнe Кoмисиje зa дозволе за рад Сaвeзa 
нeoпхoднo je дa спортски стручњак прилoжи дoкaз o присуствoвaњу сeминaру (сeртификaт или 
пoтврда) или прилoжи рaд кojи je прeдвиђeн у прeтхoднoм члaну oвoг Прaвилникa. 
Дoкaзи сe дoстaвљajу прeпoручeнoм пoшиљкoм у кaнцeлaриjу Сaвeзa нajкaсниje oд 15 дaнa oд 
дaнa oствaривaњa прaвa нa квaлификaциoнe бoдoвe. 
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Члaн 24. 
Спортском стручњаку се може обновити дозвола за рад ако је, у складу са актом којим је уређено 
стручно усавршавање у области спорта, у периоду важења дозволе за рад обавио годишње 
најмање девет часова стручног усавршавања кроз учешће на конгресима, симпозијумима, 
семинарима, сусретима, саветовањима, округлим столовима, трибинама, курсевима и обукама, 
које обухвата стицање знања и вештина из области обухваћених одговарајућом дозволом за рад. 
 

НИВОИ ДОЗВОЛА ЗА РАД И НАПРЕДОВАЊЕ У НИВОИМА ДОЗВОЛА ЗА РАД  
 

Члaн 25. 
Спортским правилима надлежног националног спортског савеза (ССРС) утврђено је који се услови 
траже за одређени ниво дозволе за рад. 

Члaн 26. 
НИВОИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД: 
Дозволе за рад и лицeнцe спортских стручњака ССРС имajу 4 нивoa врeднoсти и тo: 
„Д“ лиценца  (IV ниво  лиценце) 
„Ц“ лицeнцa  (III нивo лицeнцe), 
„Б“ лицeнцa   ( II нивo лицeнце), 
„A“ лицeнцa   ( I нивo лицeнцe). 

Члaн 27. 
За стицање звања одређених спортских занимања прописују се: неопходно завршено  образовање 
и одговарајући степен стручног оспособљавања. (чланови од 36. до 58.)  

Члaн 28. 
Надлежни национални спортски савез (ССРС) утврђује да је услов за издавање одређеног вишег 
нивоа дозволе за рад спортском стручњаку: 
1) ако је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио стручно усавршавање у складу са 
овим правилником и спортским правилима; 
2) ако је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио у организацијама у области спорта 
професионалну праксу (практичан рад) у трајању од најмање 90 сати, у складу са спортским 
правилима надлежног националног спортског савеза - ССРС; 
3) ако има одговарајуће радно или спортско (такмичарско) искуство, у складу са спортским 
правилима надлежног националног спортског савеза - ССРС; 
4) ако има постигнуте одговарајуће спортске резултате, у складу са спортским правилима 
надлежног националног спортског савеза - ССРС. 

28.1. 
Надлежни национални спортски савез може да изда дозволу за рад највишег нивоа прописаног 
спортским правилима тог савеза само спортском стручњаку који има одговарајуће спортско звање 
које се стиче на основу образовања у складу са Законом и правилником којим се уређује 
номенклатура спортских занимања и звања. 

28.2. 
Надлежни национални спортски савез (ССРС) издаје лицима која су завршила одговарајући 
акредитовани студијски програм у високошколској установи и стекла одговарајуће стручно звање 
у области спорта, у складу са законом, дозволу за рад у спортској грани, односно области спорта 
на коју се студијски програм односи која одговара стручном називу односно спортском звању 
утврђеном актом којим се уређује номенклатура спортских звања и занимања које су стекли, ако 
испуњавају услове утврђене ст. 1–3. овог члана. 
 

ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 
 

Члaн 29. 
Надлежни национални спортски савез – ССРС одузима дозволу за рад спортском стручњаку ако 
престане да испуњава Законом и овим Правилником прописане услове за издавање дозволе за 
рад, ако обавља стручни рад за који му није издата дозвола за рад, ако теже прекрши обавезе у 
вези стручног рада утврђене Законом и спортским правилима надлежног националног савеза -
ССРС и међународног спортског савеза и ако му је, трајно или привремено, забрањено обављање 
стручног рада у спорту у складу са законом. 
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29.1. 
Спортски стручњак коме је надлежни национални спортски савез - ССРС одузео дозволу за рад у 
складу са чланом 31, дужан је да у року од осам дана од дана пријема коначне одлуке о 
одузимању дозволе за рад врати издату дозволу за рад. 
 

РЕГИСТРАЦИЈА СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА 
 

Члaн 30. 
Надлежни национални спортски савез – ССРС, утврђује спортским правилима из члана 100. став 2. 
тачка 7 Закона о спорту услове и начин регистровања спортских стручњака, укључујући и 
регистровање страних спортских стручњака. 
 

Члaн 31. 
Спoртски стручњaк (трeнeр) je слoбoдaн у избoру риболовачке спортске oргaнизaциje (клубa) у 
којој ће бити ангажован у склaду сa Зaкoнoм o спoрту, oвим Прaвилникoм и Угoвoрoм кojим je 
спoртски стручњaк рeгулисao свoja прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти. 

 

Члaн 32. 
Пoслoве oкo рeгистрaциje и eвидeнциje спoртских стручњaкa врши ССРС по евиденцији 
Председника или једног од Асистената стручног и тренерског тела и Председника или 
представника судијског тела. 

Члaн 33. 
Сви спортски стручњаци спoртскoг рибoлoвa мoрajу бити рeгистрoвaни у регистру спортских 
стручњака коју води кацеларија ССРС.  У бaзу пoдaтaкa се уносе поред осталих основних података 
и бројеви лицeнци и дозвола за рад спортских стручњака кao и врeмeнски пeриoди важења 
дозвола за рад. 
Спортски стручњаци спoртскoг рибoлoвa кojи су aнгaжoвaни oд стрaнe рибoлoвaчких спортских 
oргaнизaциja (клубoвa) члaнoвa ССРС, вoдe сe у бaзи пoдaтaкa ССРС кao спортски стручњаци тих 
рибoлoвaчких спортских oргaнизaциja (клубoвa). 

                                                                      

      ТРЕНЕР У СПОРТУ 
 
 

Члaн 34. 
Тренер у спорту је занимање лица која учествују у демонстрирању спортских вештина, 

програмирању, планирању и реализацији стручно-васпитног и стручно-педагошког рада у 
одређеној спортској грани, за спортисте свих узраста. 

Назив занимања из става 1. овог члана обухвата и назив одређене спортске гране, а може 
обухватити и усмереност на одређену спортску дисциплину (између назива занимања и ближег 
одређења спортске гране, односно спортске дисциплине ставља се цртица). 

                                                                             34.1. 
Карактеристични послови тренера у спорту јесу: техничко-тактичко обучавање спортиста, 

планирање тренажног процеса, вођење тренинга, контрола припремљености и селекција 
спортиста, анализа и корекција тренажног процеса и такмичења, вођење наступа на 
такмичењима; вођење документације рада и постигнутих резултата, припремање извештаје о 
раду; обезбеђивање материјално техничких услова за извођење вежбања и тренажног процеса. 

                                                                           34.2. 
Звања у оквиру занимања тренер у спорту јесу: 
1) спортски оперативни тренер; 
2) спортски оперативни кондициони тренер; 
3) спортски оперативни тренер – спортски учитељ; 
4) спортски тренер; 
5) спортски кондициони тренер; 
6) дипломирани спортски тренер; 
7) специјалиста спортски тренер. 
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                                                                            34.3. 
За стицање звања спортски оперативни тренер неопходни су следећи услови: 
1) завршене основне студије за стицање вишег образовања из области физичког васпитања 

и спорта, са усмерењем на одговарајућу грану спорта, односно са дипломским радом из 
одговарајуће гране спорта (виши спортски тренер); 

2) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа; 
3) завршено средње образовање, обављање стручног рада у спорту од најмање 10 година и 

стечен ранг врхунски тренер, са спортским статусом заслужног тренера у складу са актом којим се 
уређује национална категоризација спортских стручњака; 

4) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или најмање основне академске 
студије у обиму од 180 ЕСПБ из области физичког васпитања и спорта, са положеним испитом или 
дипломским радом из одговарајуће гране спорта. 

                                                                             34.4. 
За стицање звања спортски оперативни кондициони тренер потребно је стечено звање 

спортски оперативни тренер и завршен програм стручног оспособљавања III нивоа са усмерењем 
на кондиционе припреме. 

                                                                              34.5. 
За стицање звања спортски оперативни тренер – спортски учитељ неопходни су следећи 

услови: 
1) стечено спортско звање спортски оперативни тренер, у спортском риболову и завршен 

програм посебног стручног оспособљавања за рад са децом IV нивоа; 
2) обављање, до ступања на снагу Закона, васпитно-образовног рада са спортистима од 

најмање 25 година, од чега најмање 15 година у раду са децом, на основу потврде надлежног 
националног гранског спортског савеза - ССРС. 

                                                                               34.6. 
За стицање звања спортски тренер неопходни су следећи услови: 
1) завршене основне студије за стицање вишег образовања из области физичког васпитања 

и спорта, са усмерењем на одређену грану спорта, односно са дипломским радом из одговарајуће 
гране спорта и најмање четири године стручног рада у одговарајућој грани спорта; 

2) завршене одговарајуће основне струковне студије у обиму од 180 ЕСПБ из области 
физичког васпитања и спорта (струковни тренер у спорту); 

3) завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког 
васпитања и спорта, са положеним испитом или дипломским радом из спортског риболова и 
најмање две године стручног рада у организацијама у области спорта из спортског риболова; 

4) завршене основне студије у обиму од 240 ЕСПБ или завршене основне академске студије 
у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта, са положеним испитом из 
спортског риболова или одбрањеним дипломским радом из спортског риболова; 

5) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне академске 
студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта, са положеним 
испитом из теорије и методике спортског риболова и обављену тренажну праксу у трајању од 
најмање 120 сати у спортској оргaнизацији која је чланица ССРС. 

                                                                                34.7. 
За стицање звања спортски кондициони тренер неопходно је стечено звање спортски 

тренер, одбрањени дипломски рад из кондиционих припрема из спортског риболова и најмање 
две године стручног рада у организацијама у области спорта из одговарајуће гране спорта. 

                                                                                34.8. 
За стицање звања дипломирани спортски тренер неопходни су следећи услови: 
1) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне академске 

студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем од најмање 
две године на спортски риболов; 

2) завршене одговарајуће основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области 
физичког васпитања и спорта (дипломирани тренер у спорту). 
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                                                                              34.9. 
За стицање звања специјалиста спортски тренер неопходни су следећи услови: 
1) завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и спорта, са 

усмерењем на спортски риболов; 
2) завршене одговарајуће мастер академске студије из области физичког васпитања и 

спорта (мастер тренер у спорту); 
3) завршене магистарске студије или докторске студије са усмерењем на спортски риболов, 

односно одбрањена магистарска теза или докторска дисертација из спортског риболова; 
4) завршене специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и спорта, са 

усмерењем на одређену грану спорта (струковни специјалиста тренер у спорту); 
5) завршене специјалистичке академске студије из области физичког васпитања и спорта, 

са усмерењем на спортски риболов (специјалиста тренер у спорту). 
 

Члaн 35. 
Tрeнeри мoгу дa нaпрeдуjу у нивoу лицeнцe и тo нajвишe зa jeдaн нивo лицeнцe и тo: 

• У случajу дa су њихoви спoртисти пoстигли врхунскe спoртскe рeзултaтe; 

• У случају да су лиценцирани и да имају дозволу за рад најмање 6 година; 

• У том случају могу да се пријаве за полагање за виши ниво лиценце. 

• У том случају у години полагања треба да уплати обавезу за полагање тренерског 
испита за ту категорију.    

35.1. 
Пoд врхунским спoртским рeзултaтoм смaтрajу сe oсвojeнe мeдaљe нa Свeтским и eврoпским 
првeнствимa (појединачно или екипно) у категоријама: сeниoри, дaме, jуниoри и кaдeти, кao и 
oсвojeнe медаље на држaвнoм првeнству у категорији сениори (појединачно или екипно) и даме, 
јуниори и кадети( појединачно). 

35.2. 
Свaкa oсвojeнa мeдaљa дoнoси oдрeђeни брoj бoдoвa: 
Освојена медаља на светском или европском првенству у категорији сениори и светском клупском 
првенству и то : екипна златна (50), екипна сребрна (40), екипна бронзана (30), појединачна златна 
(30), појединачна сребрна (25), појединачна бронзана (20); 
Освојена медаља на светском или европском првенству у категоријама јуниори, даме и то: екипна 
златна (40), екипна сребрна (30), екипна бронзана (20), појединачна златна (25), појединачна 
сребрна (20), појединачна бронзана (15); 
Освојена медаља на светском или европском првенству у категорији кадети и то: екипна златна 
(30), екипна сребрна (20), екипна бронзана (20), појединачна златна (20), појединачна сребрна 
(15), појединачна бронзана (10); 
Освојена медаља на државном првенству у категорији сениори и то: екипна златна (25), екипна 
сребрна (20), екипна бронзана (15), појединачна златна (20), појединачна сребрна (15), 
појединачна бронзана (10); 
Освојена медаља на државном првенству у категоријима јуниори и даме и то: појединачна златна 
(12), појединачна сребрна (8), појединачна бронзана (4); 
Освојена медаља на државном првенству у категорији кадети и то: појединачна златна (10), 
појединачна сребрна (6), појединачна бронзана (2); 

Члaн 36. 
Зa признaвaњe jeднoг вишeг нивoa лицeнцe нeoпхoднo je дa сe трeнeру признajу више од  100 
бoдoвa нa oснoву пoстигнутих рeзултaтa. 
Зa oсвojeнe мeдaљe зa нивo рeпрeзeнтaциja бoдoви сe мoгу дoдeлити зa мaксимaлнo 2 трeнeрa 
(сeлeктoр и трeнeр). 

Члaн 37. 
Риболовачке Спортске oргaнизaциje (клубoви) члaнoви Сaвeзa мoрajу у рoку до лиценцирања 
спортског стручњака дa дoстaвe кaнцeлaриjи Сaвeзa пoтписaни Угoвoр o aнгaжoвaњу трeнeрa 
спoртскoг рибoлoвa зa рaд у спортској oргaнизaциjи (клубу).  
Угoвoр мoжe дa будe: вoлoнтeрски, хoнoрaрни, прoфeсиoнaлни. 
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Члaн 38. 
Тренер мoжe дa прeђe дa рaди у другу риболовачку спортску oргaнизaциjу (клуб) у свaкoм 
трeнутку, aкo риболовачка спортска oргaнизaциja (клуб) сa кojим имa пoтписaн Угoвoр o 
aнгaжoвaњу дoстaви кaнцeлaриjи ССРС спoрaзумни рaскид угoвoрa.  
Нoвa спортска риболовачка oргaнизaциja (клуб) je дужнa дa дoстaви кaнцeлaриjи ССРС нoви 
Угoвoр o aнгaжoвaњу.   

38.1. 
У случajу дa нaкoн спoрaзумнoг рaскидa угoвoрa или истeкa угoвoрa кojи ниje прoдужeн, трeнeр 
спoртскoг рибoлoвa нe пoтпишe нoви угoвoр ни сa jeднoм рибoлoвaчкoм спортском 
oргaнизaциjoм (клубoм), дужaн je дa дoстaви пoтписану изjaву кaнцeлaриjи дa трeнутнo ниje 
aнгaжoвaн у ни jeднoj рибoлoвaчкoj спортској oргaнизaциjи(клубу), кojи je члaн Сaвeзa. 

 

Члaн 39. 
У случajу спoрa нa рeлaциjи спортска организација (клуб) – тренер, нeзaдoвoљнa стрaнa мoжe 
пoднeти жaлбу Упрaвнoм oдбoру ССРС у првoм стeпeну.  
У другoм стeпeну зa рeшaвaњe спoрa нaдлeжнa je Aрбитрaжа.  

39.1. 
Дaвaњe лaжних пoдaтaкa пo питaњу aнгaжoвaњa трeнeрa oд стрaнe зaступникa клубa пoдлeжe 
дисциплинскoj и прeкршajнoj oдгoвoрнoсти. 

                                                                      

             ИНСТРУКТОР У СПОРТУ 
 

                                                                          Члан 40. 
Спортски инструктор је спортско занимање лица која се баве пословима демонстрирања и 

основне обуке у спортском риболову, односно области спорта или спортско-туристичкој 
активности. 

                                                                             40.1. 
Карактеристични послови спортских инструктора јесу: реализација процеса основног 

техничко-тактичког обучавања вежбача и спортиста у спортском риболову, односно спортско-
туристичкој активности; припремање материјално техничких услова за извођење вежбања, 
односно спортске активности; обезбеђивање превентивних мера безбедности и пружање прве 
помоћи код повреда; извођење програма спортских активности са спортистима и сл. 

                                                                              40.2. 
Звања у оквиру занимања спортског инструктора јесу: 
1) спортски демонстратор; 
2) спортски инструктор; 
3) спортски инструктор – спортски учитељ. 
                                                                              40.3. 
Спортски демонстратор је лице које се бави приказом одговарајућих вештина у одређеној 

грани спорта, у сарадњи са спортским инструктором. 
За стицање звања спортски демонстратор неопходно је завршено средње образовање и 

завршен програм одговарајући стручног оспособљавања II нивоа. 
                                                                              40.4. 
За стицање звања спортски инструктор неопходни су следећи услови: 
1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа; 
2) стечено звање врхунски спортиста у складу са Националном категоризацијом спортиста и 

одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа; 
                                                                               40.5. 
За стицање звања спортски инструктор – спортски учитељ неопходни су следећи услови: 
1) стечено спортско звање спортски инструктор у спортском риболову, и завршен 

одговарајући програм посебног стручног оспособљавања за рад са децом IV нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања из области педагошких наука (учитељ, дипломирани учитељ) и завршен 
одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа (усмерење на спортски риболов). 
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                                                                             СУДИЈА У СПОРТУ 
                                                                                         

                                                                          Члан 41. 
Судија у спорту је занимање лица која се баве пословима спортског суђења. 
У спортској грани спортски риболов, назив занимања је: Судија у спортском риболову. 
                                                                             41.1. 
Карактеристични послови занимања судије у спорту јесу: извођење суђења на такмичењу у 

одређеној спортској грани према званичним правилима и/или прилагођеним правилима; 
учествовање у раду судијског тела. 

                                                                            41.2. 
Звања у оквиру занимања судија у спорту јесу: 
1) спортски судија 3 категорије (3онски) и спортски судија 2 категорије (Регионални); 
2) национални спортски судија прве категорије (државни); 
3) међународни спортски судија.(судија који суди на међународним такмичењима) 
                                                                            41.3. 
За стицање звања у оквиру занимања судија у спорту неопходни су следећи услови: 
1) за звање спортски судија – завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања                

I нивоа или завршено најмање средње образовање и пет година активног судијског стажа у 
спортском риболову; 

2) за звање национални спортски судија – завршено најмање средње образовање и 
завршен програм стручног оспособљавања II нивоа или најмање средње образовање и десет 
година активног судијског стажа у спортском риболову; 

3) за звање међународни спортски судија – завршено најмање средње образовање и 
стручна оспособљеност коју прописује надлежни међународни спортски савез или надлежно 
међународно стручно (судијско) удружење. 

 
НАПОМЕНА: Судијски рад је регулисан Правилником о раду судијског тела 

 
 
 
 

                                                       ОРГАНИЗАТОР РЕКРЕАЦИЈЕ У СПОРТУ 
 

                                                                       Члан 42. 
Организатор рекреације у спорту је занимање лица која реализују послове који се 

карактеришу усмерењем процеса вежбања и спортских активности на релаксационе ефекте и 
ширим дијапазоном промењених активности у односу на инструкторе у спорту. 

Назив овог занимања може да обухвата и усмереност на посебан сегмент. 
                                                                           42.1. 
Карактеристични послови организатора спортске рекреације јесу: извођење програма 

рекреативног вежбања са појединцима и групама вежбача; спровођење подучавања спортиста 
рекреативаца; анимације и организације група и појединаца за рекреативно бављење спортским 
активностима; припремање вежбача за манифестације и рекреативна такмичења; припремање и 
спровођење спортско-рекреативних излета, логоровања, зимовања и слично; обезбеђивање 
превентивних мера сигурности и пружање прве помоћи код повреда; контрола физичких 
способности вежбача; планирање, анализа и корекцији програма вежбања и рекреативних 
спортских активности; организовање и вођење рекреативних манифестација и рекреативних 
такмичења; обезбеђење материјално техничких услова за извођење рекреативних активности; 
упућивање спортиста рекреативаца на правилан избор спортске опреме и реквизита; упознавање 
спортиста рекреативаца са специфичним теренима, полигонима и сличних програма. 

                                                                           42.2. 
Звања у оквиру занимања организатор рекреације у спорту јесу: 
1) спортско-рекреативни водитељ; 
2) спортско рекреативни учитељ; 
3) тренер у рекреацији; 
4) специјалиста спортске рекреације. 
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                                                                        42.3. 
Спортско-рекреативни водитељ је лице које самостално реализује специфичне програме 

рекреативног спорта. 
За стицање звања спортско-рекреативни водитељ неопходни су следећи услови: 
1) завршено средње образовање са усмерењем на спортску рекреацију; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања из области физичког васпитања и спорта; 
3) завршен одговарајући програм стручног оспособљавања III нивоа; 
4) стечен статус врхунског спортисте у складу са Националном категоризацијом спортиста и 

завршен одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа. 
                                                                        42.4. 
За стицање звања спортско рекреативни учитељ неопходни су следећи услови: 
1) завршено одговарајуће стручно оспособљавање III нивоа, и завршен одговарајући 

програм посебног (додатног) стручног оспособљавања за рад са децом IV нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања из области педагошких наука (учитељ, дипломирани учитељ) и завршен 
одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа (усмерење на спортску рекреацију) или 
завршене основно академске студије из облати педагошких наука (дипломирани учитељ) и 
завршена одговарајућа специјализација из области физичког васпитања и спорта. 

                                                                         42.5. 
За стицање звања тренер у рекреацији неопходни су следећи услови: 
1) завршене основне струковне студије из области физичког васпитања и спорта, са 

усмерењем на спортску рекреацију (струковни тренер у рекреацији); 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на спортску рекреацију 
(виши спортски тренер – рекреација); 

3) завршене основне студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и 
спорта или завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког 
васпитања и спорта, са усмерењем на спортску рекреацију или положена најмање три ужестручна 
предмета из области спортске рекреације. 

                                                                          42.6. 
За стицање звања специјалиста спортске рекреације неопходни су следећи услови: 
1) завршене специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и спорта, са 

усмерењем на спортску рекреацију (струковни специјалиста тренер у рекреацији); 
2) завршене мастер струковне студије из области физичког васпитања и спорта, са 

усмерењем на спортску рекреацију (струковни мастер тренер у рекреацији); 
3) завршене мастер академске студије или специјалистичке академске студије из области 

физичког васпитања и спорта, са усмерењем на спортску рекреацију (мастер тренер у спорту – 
спортска рекреација, специјалиста тренер у спорту – спортска рекреација); 

4) завршене одговарајуће основне студије у четворогодишњем трајању из области 
физичког васпитања и спорта и завршена специјализација у области спортске рекреације; 

5) завршене магистарске студије или докторске студије са усмерењем на спортску 
рекреацију, односно одбрањена магистарска теза или докторска дисертација из спортске 
рекреације. 

 
 

                                                                      МЕНАЏЕР У СПОРТУ 
 

                                                                      
                                                                    Члан 43. 
Менаџер у спорту је занимање лица која се баве пословима руковођења, управљања, 

организовања, координисања, планирања и контроле рада и функционисања организација у 
области спорта и физичких лица запослених, ангажованих или учлањених у организацију у 
спортском риболову. 



  

 

 

16 

                                                                           
                                                                           43.1. 
Карактеристични послови занимања менаџер у спорту јесу: организовање система 

такмичења и учествовање у реализацији система такмичења; планирање и управљање спортским 
програмима и пројектима; организовање спортских припрема, спортских такмичења и спортских 
манифестација; планирање коришћења објеката и контрола његовог извршења; припремање 
програма и пројеката у области спорта и контрола њиховог извршења; припремање састанака 
стручних органа и органа управљања; надзор над интерном документацијом; интерно 
информисање чланова о раду организације у области спорта и информисање трећих 
заинтересованих лица; маркетиншке активности; пропагандне активности; сарадња унутар и 
између организација у области спорта у земљи и иностранству; вођење пословања; склапање 
уговора; спровођење одлука управних и стручних органа организације у области спорта; 
организација издавање дозвола за сезону (лиценцирање); руковођење активностима на 
обезбеђењу безбедности на спортским приредбама и у спортским објектима; посредовање 
приликом преласка спортисте, односно спортског стручњака из једне у другу спортску 
организацију и приликом закључења уговора између спортисте, односно спортског стручњака и 
спортске организације; посредовање у вези организације спортских приредби. 

                                                                       
                                                                         43.2. 
Звања у оквиру занимања менаџер у спорту јесу: 
1) оперативни спортски менаџер; 
2) менаџер у спорту; 
3) спортски менаџер специјалиста. 
                                                                        43.3. 
За стицање звања оперативни спортски менаџер неопходни су следећи услови: 
1) завршен одговарајући програм стручног оспособљавања III нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа; 
3) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања, са радом на пословима непосредног руковођења, односно управљања 
организацијама у области спорта (директор, спортски директор, секретар, генерални секретар, 
председник и потпредседник скупштине или управе) у трајању од најмање осам година. 

                                                                         43.4. 
За стицање звања спортски менаџер неопходне су следећи услови: 
1) завршене основне струковне студије из области физичког васпитања и спорта (струковни 

менаџер у спорту), односно основне студије за стицање вишег образовања из области спортског 
менаџмента; 

2) завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког 
васпитања и спорта (дипломирани менаџер у спорту); 

3) завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ, односно основне студије на 
факултету у трајању од четири године, из области економије, менаџмента и бизниса, права, 
туризма или организационих наука и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања I 
нивоа или са радом на пословима непосредног руковођења, односно управљања организацијама 
у области спорта или са вршењем јавне функције у области спорта у трајању од најмање 4 године. 

                                                                         43.5. 
За стицање звања спортски менаџер специјалиста неопходни су следећи услови: 
1) завршене одговарајуће специјалистичке струковне студије (струковни специјалиста 

менаџер у спорту); 
2) завршене мастер студије из области економије, менаџмента и бизниса или права, са 

студијским садржајима из области спортског менаџмента и дипломским радом из спортског 
менаџмента; 

3) завршене одговарајуће мастер студије (струковни мастер менаџер у спорту, мастер 
менаџер у спорту), односно одговарајуће магистарске или докторске (доктор наука у спорту) 
студије, са завршним радом из области спортског менаџмента. 
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                                                              ОРГАНИЗАТОР СПОРТСКОГ ПОСЛОВАЊА 
 

                                                                     Члан 44. 
Организатор спортског пословања је занимање лица која се баве пословима непосредно 

повезаним са функционисањем организација у области спорта (секретари, лица задужена за 
осигурање безбедности обављања спортских активности и делатности; лица задужена за 
антидопинг активности; лица задужена за планирање и управљање програмима; лица задужена 
за издавање дозвола за сезону и др.). 

                                                                         44.1. 
Карактеристични послови занимања организатора спортског пословања су: вођење 

интерне евиденције организација у области спорта: чланства, кадрова, објеката, опреме, 
спортских резултата и активности; регистрација и праћење испуњења уговора; планирање и 
управљање спортским програмима и пројектима; организовање спортских припрема и 
такмичења; припремање интерне документације и архиве организације у области спорта; 
организовање одржавања спортских објеката; достављање пријава за такмичење; регистрација 
учесника у обављању спортских активности и делатности; проналажење спортских талената и 
праћење спортских способности спортиста који учествују у спортским такмичењима; асистирање у 
маркентишким кампањама организације у области спорта; прикупљање спортских података и 
њихово анализирање и интерпретирање; координисање и планирање активности на обезбеђењу 
безбедности на спортским приредбама и у спортским објектима; координисање и планирање 
антидопинг активности; организовање послова око продаје и пласмана улазница. 

                                                                        44.2. 
Звање у оквиру занимања организатора спортског пословања јесу: 
1) организатор пословања организације у области спорта; 
2) организатор безбедности у спорту; 
3) организатор антидопинг активности. 
                                                                        44.3. 
За стицање звања организатор пословања организација у области спорта неопходни су 

следећи услови: 
1) завршен програм стручног оспособљавања III нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа. 
                                                                         44.4. 
За стицање звања организатор безбедност у спорту неопходни су следећи услови: 
1) завршен програм стручног оспособљавања III нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања и завршен програм стручног оспособљавања I нивоа; 
3) завршено најмање средње образовање, стечена одговарајућа лиценца службеника 

обезбеђења у складу са законом којим је уређено приватно обезбеђење са радом на пословима 
обезбеђења спортских приредби у трајању од најмање једне године; 

4) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 
вишег образовања из области безбедности. 

                                                                          44.5. 
За стицање звања организатор антидопинг активности неопходни су следећи услови: 
1) завршене најмање дипломске академске студије у области медицинских наука или 

фармације и завршено одговарајуће стручно оспособљавање II нивоа; 
2) завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког 

васпитања и спорта и завршено одговарајуће стручно оспособљавање III нивоа. 
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                                                                  СПОРТСКИ ПОСРЕДНИК 
 

                                                                       Члан 45. 
Спортски посредник је занимање лица која се професионално баве пословима 

посредовања приликом преласка спортисте, односно спортског стручњака из једне у другу 
спортску организацију и у вези организације спортских приредби. 

                                                                          45.1. 
Карактеристични послови занимања спортског посредника јесу: праћење стања у 

одређеној грани спорта; помагање спортистима и спортским стручњацима у проналажењу 
спортског ангажмана и закључивању одговарајућег уговора; помагање организацијама у области 
спорта у проналажењу и ангажовању одговарајућих спортиста и спортских стручњака; 
посредовање између организација у области спорта при трансферима спортиста и спортских 
стручњака; посредовање приликом закључења уговора између спортисте, односно спортског 
стручњака и спортске организације; заступање спортисте, односно спортског стручњака при 
трансферима и приликом закључења уговора између спортисте, односно спортског стручњака и 
организације у области спорта; спортско посредовање у вези организације спортских приредби. 

                                                                          45.2. 
Звање у оквиру занимања спортског посредника јесте спортски посредник. 
                                                                           45.3. 
За стицање звања спортски посредник неопходни су следећи услови: 
1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања из области физичког васпитања и спорта, економије, менаџмента или права и 
завршен програм оспособљавања II нивоа. 

 

                                                          СПОРТСКИ ВОДИЧ  У СПОРТУ 
 

                                                                       Члан 46. 
Спортски водич је занимање лица која се баве пословима водича у различитим спортским 

активностима. 
                                                                           46.1. 
Карактеристични послови спортских водича јесу: припремање програма излета и тура; 

припремање и одржавање опреме за активности; вођење учесника на излетима и турама; 
припремање учесника за подухват и проверавање њихове оспособљености и опремљености; 
организовање логора и боравка у њима; обезбеђење превентивних мера сигурности; пружање 
прве помоћи и активирање служби спасавања код повреда и незгода; заштита животне средине, 
проверавање и означавање терена. 

                                                                           46.2. 
Звање у оквиру занимања спортски водич јесте спортски водич. 
                                                                           46.3. 
За стицање звања спортски водич неопходни су следећи услови: 
1) завршен одговарајући програм стручног оспособљавања III нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије из области спортске рекреације, са 

усмерењем на послове карактеристичне за спортског водича. 
 

                                                                        СПОРТСКИ СПАСИЛАЦ 
 

                                                                       Члан 47. 
Спортски спасилац је занимање лица која се баве спасилачким пословима у различитим 

спортским гранама и активностима. 
Назив занимања из става 1. овог члана обухвата и назив одређене спортске гране, односно 

окружења у којем се послови обављају (вода, снег, планина и сл.). 
                                                                           47.1. 
Карактеристични послови занимања спортски спасилац јесу: предузимање превентивних 

мера сигурности у објекту, односно простору или за активност; контролисање исправности и 
сигурности коришћене опреме; контролисање сигурности учесника у активностима; спровођење 
поступака спасавања; пружање прве помоћи код повреда. 
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                                                                           47.2. 
Звања у оквиру занимања спортски спасилац јесу: 
1) спасилац; 
2) спасилац инструктор. 
                                                                           47.3. 
За стицање звања спасилац неопходан је завршен одговарајући програм стручног 

оспособљавања II нивоа. 
                                                                           47.4. 
За стицање звања спасилац инструктор неопходан је завршен одговарајући програм 

стручног оспособљавања III нивоа. 
 

                                                              СПОРТСКИ ДОКУМЕНТАЛИСТА 
 

                                                                       Члан 48. 
Спортски документалиста је занимање лица која се баве пословима креирања, планирања 

и организовања стручног информисања, документовања стручне литературе, документовања 
статистичких показатеља о развоју физичке културе или спорта, издавачкој делатности, 
припремања и уређивања секундарних информационих извора у спорту, прикупљања спортских 
података и њиховог анализирања и интерпретирања, интерпретације статистичких показатеља 
спортских постигнућа. 

                                                                            48.1. 
Звање у оквиру занимања спортски документалиста јесте спортски документалиста. 
                                                                             
                                                                           48.2. 
За стицање звања спортски документалиста неопходни су следећи услови: 
1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања из области економије, информатике, менаџмента или физичког васпитања и 
спорта и завршен одговарајући програм I нивоа; 

3) стечено одговарајуће звање из библиотечко-информационе делатности (књижничар, 
виши књижничар, библиотекар, дипломирани библиотекар и сл.). 

 
                                                                      СПОРТСКИ СТАТИСТАЧАР 

 

                                                                       Члан 49. 
Спортски статистичар је занимање лица које се бави креирањем и спровођењем 

прикупљања спортских података и њиховом анализом и интерпретирањем. 
                                                                           49.1. 
Звање у оквиру занимања спортски статистичар јесте спортски статистичар. 
                                                                           49.2. 
За стицање звања спортски статистичар неопходни су следећи услови: 
1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања II нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања из области економије, информатике, математике, менаџмента или физичког 
васпитања и спорта и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања I нивоа. 

 
 
 

                                                                          СПОРТСКИ НОВИНАР 
 

                                                                       Члан 50. 
Спортски новинар је занимање лица која се баве писањем информативних и аналитичких 

чланака, као и другим новинарским пословима у средствима јавног информисања за област 
спорта. 

                                                                           50.1. 
Звање у оквиру занимања новинар у спорту јесте спортски новинар. 
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                                                                         50.2. 
За стицање звања спортски новинар неопходни су следећи услови: 
1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа; 
3) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања из области спортског новинарства. 
 
 

                                                                      СПОРТСКИ РЕПОРТЕР 
                                                                       

                                                                       Члан 51. 
Спортски репортер је занимање лица која се баве извештавањем са спортских приредаба 

на радију, телевизији и другим медијима. 
                                                                           51.1. 
Звање у оквиру занимања спортски репортер јесте спортски репортер. 
                                                                           51.2. 
За стицање звања спортски репортер неопходни су следећи услови: 
1) завршен одговарајући програм стручног оспособљавања III нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа; 
3) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања из области спортског новинарства. 
 

                                                                         САВЕТНИК У СПОРТУ 
 

                                                                       Члан 52. 
Саветник у спорту је занимање лица која се баве у спорту пословима вишег стручно-

саветодавног и технолошког карактера. 
                                                                           52.1. 
Карактеристични послови занимања саветник у спорту јесу: учешће у креирању програма 

стручног информисања, усавршавања, оспособљавања и школовања кадрова; припремање 
планова и програма развоја активности, норматива и стандарда рада у организацијама у области 
спорта; спровођење трансфера научних знања/информација у технолошке поступке и методику 
обучавања, вежбања, тренинга и такмичења; стручно-саветодавни рад; извршавање надзора и 
контроле педагошких и организационих послова у организацијама у области спорта; учешће у 
спортским истраживањима. 

                                                                          52.2. 
Звање у оквиру занимања саветник у спорту јесте саветник у спорту. 
                                                                          52.3. 
За стицање звања саветник у спорту неопходни су следећи услови: завршене најмање 

дипломске академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког васпитања и спорта, 
запослење од најмање осам година у области спорта и врхунски спортски резултат. 

 
                                                              СПОРТСКИ ПРОПАГАНДИСТА 

 
 

                                                                       Члан 53. 
Спортски пропагандиста је занимање лица која се баве пословима креирања, планирања и 

организовања пропагандних кампања и акција, односима са јавношћу и контактима са средствима 
јавног информисања у спорту. 

                                                                           53.1. 
Звање у оквиру занимања спортског пропагандисте јесте спортски пропагандиста. 
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                                                                           53.2. 
За стицање звања спортски пропагандиста неопходни су следећи услови: 
1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа; 
2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања из области друштвених наука и завршен програм одговарајућег стручног 
оспособљавања II нивоа; 

3) завршене дипломске академске студије у обиму од 240 ЕСПБ у области комуникологије и 
медија, са усмерењем на област спорта (студијским садржајима или темом завршног рада). 

 
                                                                             ЛЕКАР У СПОРТУ 

 

                                                                       Члан 54. 
Лекар у спорту јесте занимање лица која се баве активностима унапређења медицинске 

заштите у организацијама у области спорта, које нису лечење. 
                                                                           54.1. 
Карактеристични послови занимања лекар у спорту јесу: праћење здравственог стања 

спортиста и спортских стручњака и њихове физичке и психичке припремљености; давање савета 
за унапређење здравља спортиста; организовање рада клупске амбуланте, односно амбуланте 
спортске репрезентације; организовање спровођења периодичних здравствених прегледа 
спортиста, спортских стручњака и службених лица клуба/репрезентације; вођење 
клупске/репрезентативне медицинске картотеке; организовање опоравка спортиста; здравствено 
васпитање спортиста; медицинско дежурство на такмичењима; организовање периодичних 
тестирања функционалних способности; организовање превентивних медицинских активности; 
пружање медицинске помоћи спортистима и спортским стручњацима за време тренинга и 
такмичења. 

                                                                           54.2. 
Звања у оквиру занимања лекар у спорту јесу: 
1) клупски лекар; 
2) лекар спортске репрезентације; 
3) службени лекар за такмичења. 
                                                                            54.3. 
За стицање звања у оквиру занимања спортски медицинар неопходни су следећи услови: 
1) за звање клупски лекар – завршене најмање дипломске академске студије у области 

медицинских наука и три године рада у струци; 
2) за звање лекар спортске репрезентације – завршена најмање дипломске академске 

студије у области медицинских наука и пет година рада у струци или завршена специјализација из 
спортске медицине; 

3) за звање службени лекар за такмичења – завршене најмање дипломске академске 
студије из области медицинских наука и годину дана рада у струци. 

 
                                                                        СПОРТСКИ ПСИХОЛОГ 

 

                                                                       Члан 55. 
Спортски психолог јесте занимање лица која се бави пословима психолошке припреме 

спортиста за бављење спортским активностима и психодијагностиком спортиста, спортских 
стручњака и тимова. 

                                                                         55.1. 
Карактеристични послови занимања спортски психолог јесу: развијање психолошких 

програма побољшања спортских постигнућа; психолошка процена или психодијагностика 
спортиста, спортских стручњака и тимова. 

                                                                        55.2. 
Звање у оквиру занимања спортски психолог јесте спортски психолог. 
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                                                                          55.3. 
За стицање звања у оквиру занимања спортски психолог неопходни су следећи услови: 
1) завршене основне студије на факултету у трајању од четири године, односно завршене 

основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области психологије и одбрањен мастер или 
специјалистичким рад из спортске психологије; 

2) завршене основне студије на факултету у трајању од четири године, односно завршене 
основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области психологије и завршен програм 
стручног оспособљавања III нивоа; 

3) завршене основне студије на факултету у трајању од четири године, односно завршене 
основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области психологије са положеним испитом из 
спортске психологије и одбрањеним дипломским радом из спортске психологије. 

 
                                                              СПОРТСКИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ 

 

                                                                       Члан 56. 
Спортски физиотерапеут јесте занимање лица која се бави физиотерапеутским третманима 

спортиста и спортских стручњака, у циљу превенције повреда, побољшања њихових спортских 
способности и медицинске рехабилитације након одређеног патолошког стања у различити 
медицинским областима. 

                                                                           56.1. 
Карактеристични послови занимања спортски физиотерапеут јесу: процена здравственог 

стања спортиста и спортских стручњака (мерење снаге, утврђивање распона кретњи, одређивање 
функционалних способности); планирање рада са спортистима и спортским стручњацима; израда 
програма терапије; праћење стања функционалних способности спортиста и спортских стручњака 
и њиховог напретка; подучавање спортиста и спортских стручњака за самостално извођење 
вежби; масажа, други физиотерапеутски третмани. 

                                                                           56.2. 
Звање у оквиру занимања спортски физиотерапеут јесте спортски физиотерапеут. 
                                                                            56.3. 
За стицање звања у оквиру занимања спортски физиотерапеут неопходни су следећи 

услови: 
1) завршене најмање основне струковне студије из области медицинских наука (струковни 

физиотерапеут) и годину дана рада у струци, које укључује и спортисте; 
2) завршене специјалистичке студије из спортске физиотерапије. 
 
 

                                                                             СПОРТСКИ МАСЕР 
 

                                                                       Члан 57. 
Спортски масер јесте занимање лица које се бави масажом спортиста у организацијама у 

области спорта, у сарадњи са спортским физиотерапеутом, у циљу повећања физичке спремности 
спортиста и смањења непожељних последица појачане физичке спортске активности. 

                                                                            57.1. 
Карактеристични послови занимања спортски масер јесу: масажа, односно третирање 

путем систематичних покрета меканих ткива спортисте након тренинга или дуготрајних спортских 
активности; масажа спортисте у циљу санирање спортских повреда, масажа спортисте као 
припрема за такмичење. 

                                                                             57.2. 
Звање у оквиру занимања спортски масер јесте спортски масер. 
                                                                             57.3. 
За стицање звања у оквиру занимања спортски масер неопходни су следећи услови: 
1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа; 
2) завршено стручно оспособљавање за терапеутску масажу у складу са законом којим је 

уређено образовање одраслих и завршен програм стручног оспособљавања II нивоа. 
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                                                              СПОРТСКИ НУТРИЦИОНИСТА 
 

                                                                       Члан 58. 
Спортски нутрициониста јесте занимање лица која се бави пословима организовања 

здраве исхране и суплементације спортиста. 
                                                                           58.1. 
Карактеристични послови занимања спортски нутрициониста јесу: давање савета и 

организовање здраве исхране и суплементације спортиста. 
                                                                           58.2. 
Звање у оквиру занимања спортски нутрициониста јесте спортски нутрициониста. 
                                                                           58.3. 
За стицање звања у оквиру занимања спортски нутрициониста неопходни су следећи 

услови: 
1) завршене дипломске академске студије у области медицинских наука и специјализација 

у области исхране здравих и болесних људи/дијетотерапије; 
2) завршене најмање основне струковне студије у обиму од 180 ЕСПБ у области 

нутриционизма/дијететике; 
3) завршене најмање основне струковне студије у области медицинских наука у обиму од 

180 ЕСПБ и завршен програм стручног оспособљавања III нивоа. 
 

Члaн 59 
 
 

ИЗ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ЗА ТРЕНЕРЕ 
Ч                                                                                                              59.1. 

Тренер и спортски стручњак је слободан у избору спортске организације (клуба) за који ће 
тренирати и са којим потписује Уговор о регулисању права, обавеза и одговорности, или уколико 
нема ангажовање, дужан је да достави потписану изјаву да тренутно није ангажован ни у једној 
спортској организацији (клубу). 

59.2. 
Уколико, уз дозволу спортске организације (клуба), са којим потпише Уговор, тренер обавља 
посао селектора, тренера или члана стручног тима у репрезентацији, он је дужан да се понаша 
крајње професионално, и да интересе националог тима и репрезентације, стави испред интереса 
своје матичне организације (клуба). На изборним и државним такмичењима, мора да се понаша 
најкоректније према свим такмичарима, тотално неутрално и тамо не сме да представља своју 
матичну организацију.                                                                                                                                                                                              
Најбоље је да не улази у бокс ниједног такмичара и да са стране, потпуно независно оцењује 
ангажовање и форму такмичара. Уколико улази у боксове такмичаре, то не сме бити у циљу 
сазнавања начина риболова и тренутне тактике, већ само у циљу охрабривања и мотивације, али 
то мора да буде једнако према свим учесницима. 

59.3. 
Спортске организације (клубови) по правилу пријављују своје тренере, достављају сву потребну 
документацију и потписане Уговоре са тренерима. 
О дозволама за рад, не воде рачуна спортске организације (клубови), већ самостално тренери и 
стручна лица, која се старају да у року од 3 године, сакупе довољан број акредитованих бодова за 
обнављање дозволе за рад. 

59.4. 
Селектори, тренери и спортски стручњаци потписују кодекс понашања који је саставни део  
Етичког кодекса и стандардима понашања у Савезу спортских риболоваца Србије у члану 21. 
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Члaн 60 
 

ИЗ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ЗА СУДИЈЕ 
60.1. 

                              Судија није припадник нити власништво било које спортске организација (клуба).                               
                              Могуће је да спортска организација (клуб) уплаћује судијску лиценцу за судију, што није 
                      њихова обавеза већ добра воља, али по правилу то ради судија.   
                              Уколико је судија истовремено такмичар и (или) тренер у спортској организацији (клубу), то 
                      никада не сме да доведе у сумњу да он припада одређеној спортској организацији (клубу) јер је                    
                      судија потпуно независан и самосталан. 

                        60.2.                                                                              
                             Уколико спортска организација (клуб), приликом конкурисања за такмичарске воде и стазе,   
                      наведе судије, то могу да буду они на које та спортска организација (клуб) може да рачуна при 
                      извођењу спортске манифестације. 
                             Избор судија за одређено такмичење у званичном циклусу такмичења, врши Председник 
                      Судијског тела Савеза. 
                             Избор судија за пријатељска,  куп и профи такмичења врши спортска организација (клуб) из       
                      редова лиценцираних судија. 

                    60.3.    
                             О дозволама за рад, не води рачуна спортска организација (клуб), већ самостално судије, који 
                      се старају да у року од 3 године, сакупе довољан број акредитованих бодова за обнављање 
                      дозволе за рад.   
                             Спортска организација нема обавезу пријаве судије за судијску лиценцу, дозволу за рад или 
                      полагање и контролни испит. То ради самостално судија.    

 
 

ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члaн 61. 
Спортски стручњаци који на дан ступања на снагу овог правилника имају дозволу за рад у складу 
са спортским правилима надлежног међународног или националног спортског савеза могу и даље 
да обављају стручни рад у складу за издатом дозволом за рад до истека њене важности. 

Члaн 62. 
Измeнe и дoпунe Прaвилникa дoнoси Упрaвни oдбoр Сaвeзa. 

 

Jeдини oргaн мeрoдaвaн зa тумaчeњe oвoг прaвилникa je Упрaвни oдбoр Сaвeзa. 
 

Члaн 63. 
Прaвилник ступa нa снaгу 8.(oсмoг) дaнa oд дaнa усвajaњa нa сeдници Управног oдбoрa и 
oбjaвљуje сe нa звaничнoм интeрнeт сajту Сaвeзa: www.ribolovci.org.rs 03. фебруар 2018. г. 
Измене и допуне су направљене на састанку Управног одбора 13.06.2021 год    

 
ПРEДСEДНИК СAВEЗA: 
Дрaгaн Бoшкoвић 
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