
Изводи из закона о условима издавања Дозволе за 
рад инструкторима скијања 

 
 

Закон о спорту 
 

 

Члан 25. 

Став 2. 

Стручни рад у спорту, у спортским организацијама које су чланови 
националног гранског спортског савеза, могу обављати спортски 

стручњаци који испуњавају услове предвиђене овим законом и поседују 
дозволу за рад предвиђену правилима надлежног националног гранског 
спортског савеза и правилима међународног спортског савеза. 

 
 

Члан 26. 
 
 

Став 4. 

Надлежни национални грански спортски савез у сарадњи са 
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. 
 
 

Став 6. 
 

Надлежни национални грански спортски савез издаје дозволу за рад на 
период од три године уколико међународним спортским правилима није 
друкчије одређено. 

 
 

Став 7 

Дозвола за рад издата спортском стручњаку од стране надлежног 
међународног спортског савеза сматра се важећом дозволом за рад, у 

смислу овог закона, за период за који је издата. 

 

 



 
 

ПРАВИЛНИК 

о дозволи за рад спортских стручњака 

 
Члан 4. 

 
Захтев за издавање дозволе за рад спортски стручњак подноси 

надлежном националном гранском спортском савезу.  
Захтев за издавање дозволе за рад обавезно садржи: име и презиме 

спортског стручњака; две фотографије спортског стручњака величине 
потребне за пасош; кратак опис послова за које се тражи дозвола за рад; 
доказе о испуњености услова за издавање дозволе за рад у складу са 

Законом и овим правилником.  
Надлежни национални грански спортски савез издаје дозволу за рад на 

период од три године уколико међународним спортским правилима није 
другачије одређено.  
Дозвола за рад обавезно садржи: назив националног гранског спортског 

савеза који издаје дозволу за рад; име и презиме спортског стручњака; 
редни број дозволе за рад; датум издавања; рок важности; место за 

фотографију спортског стручњака; послове који могу на основу дозволе 
да се обављају; печат и потпис лица овлашћеног за заступање 
националног гранског спортског савеза. 

 
  

Члан 5. 
 

Надлежни национални грански спортски савез издаје одговарајућу 

дозволу за рад спортском стручњаку:  
1) ако испуњава услове у погледу стручне спреме или стручне 

оспособљености, односно ако има одговарајуће спортско звање, у складу 
са Законом и прописима којима се уређује номенклатура спортских 
занимања и звања;  

2) ако је регистрован код одговарајућег националног гранског спортског 
савеза, односно ако је члан стручног спортског удружења које је у 

саставу националног гранског спортског савеза, у складу са спортским 
правилима националног гранског спортског савеза;  



3) ако је здравствено способан за обављање стручног рада у спорту, у 
складу са спортским правилима надлежног националног гранског 

спортског савеза;  
4) ако је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио 

професионалну праксу (практичан рад) у трајању од најмање 90 сати, у 
складу са спортским правилима надлежног националног гранског 
спортског савеза;  

5) ако има одговарајуће радно или спортско (такмичарско) искуство, у 
складу са спортским правилима надлежног националног гранског 

спортског савеза;  
6) ако је обавио стручно усавршавање у складу са спортским правилима 
надлежног националног гранског спортског савеза;  

7) ако спортском стручњаку није забрањено обављање стручног рада у 
спорту за период важења дозволе за рад;  

8) ако има постигнуте одговарајуће спортске резултате, у складу са 
спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза;  
9) ако уплати накнаду за трошкове издавања дозволе за рад.  

При утврђивању испуњености услова из става 1. тачка 1) овог члана, у 
поступку издавања дозволе за рад не може се вршити дискриминација 

према високошколској установи у којој је стечена одговарајућа стручна 
спрема, односно према организацији у области спорта у којој је стечена 

одговарајућа стручна оспособљеност.  
Надлежни национални грански спортски савез може да изда дозволу за 
рад највишег нивоа прописаног правилима тог савеза само спортском 

стручњаку који има одговарајуће спортско звање које се стиче на основу 
стручне спреме, односно образовања, у складу са Законом и 

правилником којим се уређује номенклатура спортских занимања и 
звања.  

Услови из става 1. овог члана одређују се у зависности од врсте дозволе 
за рад утврђене спортским правилима надлежног националног гранског 

спортског савеза и правилима надлежног међународног спортског савеза. 

 
Члан 7. 

 
Став 2. 

Спортском стручњаку се може обновити дозволу за рад ако је, у складу 
са Законом и овим правилником, у периоду важења дозволе за рад 
обавио годишње најмање осам часова стручног усавршавања, од којих 
најмање пет из области за коју је стекао дозволу за рад, и ако је у том 

периоду стекао стручно спортско искуство у складу са спортским 
правилима надлежног националног гранског спортског савеза. 

 

 



Став 5 

Спортски стручњак уз захтев за обнављање дозволе за рад подноси и 
доказ о обављеном стручном усавршавању, односно доказ о стеченом 

одговарајућем спортском звању или постигнутом врхунском спортском 
резултату. 

 
Члан 8. 

 

Надлежни национални грански спортски савез одузима дозволу за рад 
спортском стручњаку, и то:  
1) ако престане да испуњава услове за издавање дозволе за рад 

прописане овим правилником;  
2) ако обавља стручни рад за коју му није издата дозвола за рад;  

3) ако је теже прекршио обавезе у вези стручног рада, утврђене Законом 
и спортским правилима надлежног националног спортског савеза;  
4) ако му је правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности 

забране вршења позива, делатности и дужности у области спорта, док 
трају правне последице осуде;  

5) ако му је изречена, у складу са Законом о спречавању допинга у 
спорту ("Службени гласник Републике Србије", број 101/05), мера трајне 
забране обављања функција у области спорта због повреде антидопинг 

правила.  

Спортски стручњак коме је надлежни национални грански спортски савез 
одузео дозволу за рад у складу са ставом 1. овог члана мора у року од 

осам дана од дана пријема одлуке о одузимању дозволе за рад да врати 
издату дозволу за рад. 

 
 
 

Закон о скијалиштима 
 

 Члан 62. 

  

Услуге подучавања скијању на скијалишту може да пружа правно лице 

или предузетник (у даљем тексту: школа скијања), уз сагласност 
скијашког центра, која испуњава следеће услове:  

1) да је регистрована за обављање делатности спортског подучавања;  

2) да има одговарајућу пословну просторију на скијалишту и 
одговарајуће место за окупљање полазника;  

3) да има закључен уговор о осигурању корисника услуга подучавања 
од последица незгода;  

4) да има ангажована одговарајућа лица за непосредно подучавање.  



Предузетник који сам испуњава услове прописане за инструктора 
скијања, може да се бави непосредним подучавањем скијања и без 

ангажовања других лица.  
Непосредним подучавањем може да се бави само инструктор скијања 

са важећом лиценцом.  
Инструктор скијања мора да за време подучавања носи ознаке и одећу 

која га јасно идентификује као лице које подучава скијању.  

Школа скијања може да се бави само оном врстом подучавања и оне 
групе полазника која одговара садржини лиценце коју има инструктор 

скијања који је ангажован у школи.  
 
 

   Члан 67. 
 

Инструктор скијања може да се бави подучавањем скијања под условом 
да поседује одговарајуће спортско звање и одговарајућу лиценцу 
надлежног спортског савеза, у складу са овим законом и законом којим 

се уређује област спорта.  
Услове и поступак издавања лиценце инструкторима скијања и трајање 

издате лиценце уређује надлежни спортски савез.  
Надлежни спортски савез може да изда лиценцу инструктору скијања 

уколико испуњава услове утврђене законом и правилима савеза.  
Инструктор скијања је обавезан да се стручно усавршава у складу са 

законом и спортским правилима надлежног спортског савеза.  

Министарство надлежно за послове спорта даје сагласност на правила 
надлежног спортског савеза којима се уређују услови и поступак 

издавања лиценце и стручно усавршавање инструктора скијања.  
Надлежни спортски савез послове из ст. 2. и 3. овог члана обавља                      

као поверене. 

 


