
ЗАКОН О СПОРТУ (2016) 

Члан 27.  

Стручни рад у спорту, у смислу овог закона, посебно обухвата: планирање и спровођење спортских 

активности деце и омладине, рекреације грађана, тренинга спортиста, спортског васпитања, 

обучавања и спортског усавршавања, кинезитерапијског вежбања; вођење спортиста на 

такмичењима; контролу психофизичких и функционалних способности учесника у спортским 

активностима; истраживачко-развојни и научноистраживачки рад у спорту; стручно-саветодавни и 

стручно-информативни рад; планирање спортских програма и пројеката; документовање спортске 

стручне литературе, припремање и уређивање секундарних информационих извора у спорту; 

креирање, планирање и организовање пропагандних кампања и акција, односа са јавношћу и 

контаката са средствима јавног информисања у спорту; извештавање са спортских приредаба, 

писање информативних и аналитичких новинских чланака у области спорта; планирање и 

спровођење спортских приредаба; посредовање у спортским трансферима; спортски менаџмент и 

организовање спортског пословања; спортско суђење; старање о безбедности, реду и сигурности 

на спортским приредбама и у спортским објектима и о спречавању допинга у спорту; старање о 

здравственом стању спортиста. Стручни рад у спорту могу обављати спортски стручњаци који 

испуњавају услове предвиђене законом и поседују дозволу за рад предвиђену спортским 

правилима надлежног националног спортског савеза или правилима надлежног међународног 

спортског савеза, у складу са овим законом. Спортском стручњаку се може издати или обновити 

дозвола за рад уколико су испуњени услови у погледу потребне стручне спреме или стручне 

оспособљености, односно спортског звања, припадности националном спортском савезу, 

здравствене способности, професионалне праксе (практичног стручног рада), стручног спортског 

искуства, стручног усавршавања, постигнутих спортских резултата, трошкова издавања дозволе за 

рад. Стручно-васпитни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који имају 

одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта или су, поред 

основне стручне оспособљености, и посебно стручно оспособљени за стручни рад са децом у 

складу са чланом 26. став 2. и чланом 29. ст. 1−4. овог закона. Под децом у смислу става 4. овог 

члана сматрају се лица која имају мање од 16 година живота. Надлежни национални спортски 

савез 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 из става 2. овог члана у спортској грани на коју се студијски програм 

односи која одговара стручном називу односно спортском звању из члана 26. став 2. овог закона 

које су стекли, ако испуњавају услове из става 3. овог члана и члана 30. став 1. овог закона. У 

дозволу за рад спортског стручњака уносе се одговарајући подаци из члана 5. став 10. овог закона. 

Спортским правилима се уређују начин и ближи услови за издавање, обнављање и одузимање 

дозволе за рад спортском стручњаку, у складу са овим законом, односно актом министра из члана 

30. став 1. овог закона. Министарство даје сагласност на спортска правила из става 8. овог члана.  

 

 



Члан 28.  

Спортски стручњаци дужни су да планирају и евидентирају стручни рад који обављају у 

организацијама у области спорта, у складу са правилима надлежних националних спортских савеза 

која обавезно уређују садржину стручних планова и евиденцију реализације стручног рада. 

Организације у области спорта утврђују план стручног образовања, оспособљавања и усавршавања 

спортских стручњака и стручњака у спорту и обезбеђују услове за остваривање тог плана, у складу 

са спортским правилима надлежног националног спортског савеза. Под стручним усавршавањем, у 

смислу овог закона, подразумева се стицање знања и вештина спортских стручњака и стручњака у 

спорту, које обухвата континуирану едукацију током радног века, као и учешће на стручним и 

научним скуповима, семинарима и курсевима у складу са овим законом и спортским правилима 

надлежног националног гранског спортског савеза. Надлежни национални спортски савез, у 

сарадњи са одговарајућом акредитованом високошколском установом, издаје, обнавља и 

одузима дозволу за рад спортским стручњацима у складу са овим законом, правилима тог 

савеза и правилима надлежног међународног спортског савеза и води евиденцију издатих, 

обновљених, односно одузетих дозвола за рад. Надлежни национални спортски савез утврђује 

трошкове издавања и обнављања дозволе за рад, уз претходну сагласност Министарства, које 

плаћа подносилац захтева за издавање, односно обнављање дозволе за рад. Надлежни 

национални спортски савез издаје дозволу за рад на период од три године уколико спортским 

правилима надлежног међународног спортског савеза није друкчије одређено. Дозвола за рад 

може се обновити спортском стручњаку само ако је обавио стручно усавршавање у складу са актом 

из члана 30. став 1. овог закона и ставом 3. овог члана и ако је у периоду важења дозволе за рад 

стекао одговарајуће стручно спортско искуство. Међународна дозвола за рад издата спортском 

стручњаку од стране надлежног међународног спортског савеза или надлежног националног 

спортског савеза 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 овог закона, 

за период за који је издата. У оквиру сваке спортске гране дефинишу се спортским правилима 

минимално два, а максимално четири нивоа дозволе за рад из става 2. овог члана, осим ако 

спортским правилима надлежног међународног спортског савеза није друкчије одређено. 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. Надлежни национални спортски савез 

одузима дозволу за рад спортском стручњаку ако престане да испуњава 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 овим законом и спортским правилима и ако му је, 

трајно или привремено, забрањено обављање стручног рада у спорту у складу са законом. 

Трошкове стручног образовања, оспособљавања и усавршавања плаћају организације у области 

спорта или заинтересовани појединци. Ако се трошкови стручног образовања, оспособљавања и 

усавршавања запослених спортских стручњака и стручњака у спорту обезбеђују из средстава 

организације у области спорта, у складу са њеним општим актима, међусобна права и обавезе 

уређују се уговором којим се посебно одређују услови финансирања и обавеза тог лица да у 

одређеном временском периоду, по завршетку стручног образовања, оспособљавања и 



усавршавања, ради у тој организацији. У случају да лице из става 13. овог члана прекине стручно 

образовање, оспособљавање или усавршавање, дужно је да организацији у области спорта 

накнади трошкове, осим ако је то учинило из оправданих разлога. 

  

Члан 29. 

 Пословима стручног оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту могу се 

бавити високошколске установе, у складу са законом којим се уређује делатност високог 

образовања и овим законом, као и заводи надлежни за спорт и медицину спорта, у складу са овим 

законом. 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 врше, односно да их врше у довољној мери, могу се бавити и 

организације у области спорта које испуњавају услове у погледу простора, опреме и кадрова, у 

сарадњи са одговарајућом акредитованом високошколском установом. Пословима стручног 

оспособљавања за обављање одређених стручних послова могу се бавити и надлежни 

национални спортски савези и национална стручна спортска удружења, ако је то предвиђено 

спортским правилима надлежног међународног спортског савеза, у сарадњи са одговарајућом 

акредитованом високошколском установом. Министар прописује ближе услове и начин за 

обављање послова из ст. 1−3. овог члана. Поступак за издавање одобрења за обављање послова 

стручног оспособљавања покреће се захтевом који се подноси Министарству од стране 

организација из ст. 1–3. овог члана. О захтеву за издавање одобрења, на основу утврђене 

испуњености услова од стране спортског инспектора, одлучује Министарство решењем у року од 

два месеца од дана подношења захтева. Одобрење се издаје на пет година и одузима се решењем 

Министарства ако организација престане да испуњава услове за издавање одобрења или ако 

активности стручног оспособљавања у спорту обавља у супротности за овим законом или ако у 

току обављања активности стручног оспособљавања учини прекршај у вези са активностима на 

стручном оспособљавању у спорту, на основу записника спортског инспектора. Против решења 

Министарства из ст. 6. и 7. овог члана може се покренути управни спор у складу са законом. 

Подаци из уверења о стручној оспособљености за обављање одређених стручних послова у спорту, 

односно о стицању одређеног спортског звања уписују се у радну књижицу. Спортски инспектор 

привремено ће забранити организацији из ст. 1−3. овог члана даљи рад на стручном 

оспособљавању, ако утврди да не испуњава прописане услове, или стручно оспособљавање не 

врши по утврђеном плану и програму и прописаном начину стручног оспособљавања, до 

испуњавања тих услова, односно обавеза. Организација из ст. 1–3. овог члана може да обавља 

стручно оспособљавање као обједињени програм за стицање одређеног спортског звања и 

одговарајуће дозволе за рад, уколико је то предвиђено правилима надлежног међународног 

спортског савеза. 

 

 



Član 30 

Ministar propisuje okvirni plan i program i način stručnog osposobljavanja i usavršavanja i, u skladu sa 

zakonom, bliže uslove, način i postupak izdavanja, obnavljanja i oduzimanja dozvola za rad sportskim 

stručnjacima i organizacijama iz člana 28. i člana 29. st. 1-3. ovog zakona, broj polaznika stručnog 

osposobljavanja koji se u okviru jedne grupe može upisati i obrazac i sadržinu, osim podataka o 

ličnosti, uverenja o završenom stručnom osposobljavanju. 

Organizacije iz člana 29. st. 1-3. ovog zakona obavezne su da svake godine u januaru dostave 

Ministarstvu izveštaj o izvršenom stručnom osposobljavanju u prethodnoj godini i plan aktivnosti za 

tekuću godinu na organizovanju stručnog osposobljavanja i da podnesu Ministarstvu prijavu početka 

obavljanja stručnog osposobljavanja, najkasnije sedam dana pre početka upisa polaznika stručnog 

osposobljavanja. 

Ustanove iz člana 29. stav 1. ovog zakona ostvaruju u procesu stručnog osposobljavanja saradnju sa 

nadležnim nacionalnim granskim sportskim savezima. 

Akreditovana visokoškolska ustanova u oblasti sporta, kao i druga organizacija koja se bavi poslovima 

stručnog osposobljavanja u skladu sa ovim zakonom, vodi: evidenciju polaznika stručnog 

osposobljavanja, evidenciju o izdatim uverenjima i zapisnik o polaganju ispita. 

U evidencije iz stava 4. ovog člana upisuju se sledeći podaci o polaznicima stručnog osposobljavanja: 

prezime, ime jednog roditelja i ime; broj upisa; godina upisa; jedinstveni matični broj građana; datum, 

mesto, opština rođenja i država; prebivalište; državljanstvo; podaci za kontakt; naziv i sedište prethodno 

završene škole; godina u kojoj je završeno prethodno školovanje; stručni ili akademski naziv koji polaznik 

ima na osnovu prethodnog školovanja; sportsko zvanje; naziv programa stručnog osposobljavanja; vreme 

trajanja programa stručnog osposobljavanja u satima; naziv predmeta, odnosno programa koji je 

polaznik savladao; status savladanog predmeta; datum polaganja i ocena na ispitu i završnom radu; 

prezime i ime predavača; prosečna ocena; naslov završnog rada; sportsko zvanje koje se stiče; broj 

uverenja o završenom stručnom osposobljavanju; datum izdavanja uverenja. 

Ministar bliže uređuje sadržinu, osim podataka o ličnosti, i način vođenja evidencije iz stava 4. ovog 

člana. 

U uverenje o završenom stručnom osposobljavanju iz stava 1. ovog člana i u izveštaj Ministarstvu o 

izvršenom stručnom osposobljavanju iz stava 2. ovog člana unose se odgovarajući podaci iz člana 5. stav 

10. ovog zakona. 

 


