На основу чланова 24-28. Закона о спорту („Службени гласник РС“,
број 24/11), Правилника о номенклатури спортских занимања и звања
(„Службени гласник РС“, број 7/2013), Правилника о дозволи за рад
спортских стручњака („Службени гласник РС“, број 7/2013) и
Правилника о стручном оспособљавању за обављање одређених
стручних послова у спорту („Службени гласник РС“, број 8/2013) и
члана 11. Статута Асоцијације Спорт за све Србије, Управни одбор
Асоцијације Спорт за све Србије, на седници одржаној 01.02.2016.
године, је усвојио:

ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА И ДОЗВОЛАМА ЗА РАД У
СПОРТУ ЗА СВЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се дефинишу звања, услови за стручно
оспособљавање и издавање Дозвола за рад спортским стручњацима
који раде у спортским организацијама Спорта за све, организацијама
у чијој програмској основи је рекреација, стручњака у фитнесу,
аеробику, хидробику, корективној рекреацији и гимнастици, пилатесу,
јоги, борилачким вештинама, радничко-спортским активностима и
такмичењима, анимација програмима спорта и рекреација у туризму и
другим садржајима који се остварују на свим нивоима Републике
Србије.
Члан 2.
У складу са Законом о спорту и овим Правилником, стручни рад могу
обављати само спортски стручњаци који испуњавају услове утврђене
Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике
Србије и који на основу тога остваре право на Дозволу за рад или
поседују међународну дозволу за обављање стручног рада у складу
са чланом 4. овог Правилника.
Стручно-васпитни рад у организацијама Спорт за све и њеним
чланицама могу обављати само под условом да су друштва,
општински и градски савези, клубови,... регистровани у области
спорта у Агенцији за привредне регистре Републике Србије и да
испуњавају основне стандарде утврђене овим Правилником.
1

Члан 3.
Стручно-едукативни и васпитно-образовни рад у области Спорта за
све (рекреације у функцији здравља запослених, хендикепираних,
рекреације у туризму и свих других активности у функцији грађана,
персоналних и групних фитнес програма, хидробика и сл.) могу да
обављају само стручњаци који имају одговарајућу школску
квалификацију – образовање или одговарајући ниво оспособљености
у области физичког васпитања, спорта, рекреације прописане
Законом о спорту Републике Србије, Правилником о номенклатури
спортских занимања и звања Републике Србије и Правилником о
звањима и дозволама за рад у Спорту за све Србије.
Члан 4.
Стручни рад у Спорту за све Србије и свим њеним чланицама у смислу
Закона о спорту Републике Србије, Правилника о номенклатури
спортских занимања и звања, Правилника о дозволи за рад спортских
стручњака и овог Правилника могу да обављају:
-

-

Стручњаци који испуњавају услове предвиђене овим Правилником за
одеђено звање и за које, у складу са истим, поседују Дозволу за рад
Асоцијације Спорт за све Србије;
Стручњаци који поседују одређену међународну Дозволу за рад
издате од одговарајуће међународне федерације а чији је програм
признат од стране Комисије у Асоцијацији Спорт за све Србије чиме
стичу право на добијање националне Дозволе за рад.
У случају да лицу са међународном дозволом, Комисија Асоцијације
Спорт за све Србије делимично призна програм на основу којег је
стечена међународна дозвола, у обавези је да положи
диференцијалне испите пред Комисијом Асоцијације Спорт за све
Србије и на основу тога добија важећу националну Дозволу за рад.
Стручни рад на реализацији заштићених и наменских међународних и
националних програма у оквиру Асоцијације Спорт за све Србије и
њених чланица, могу да обављају искључиво стручњаци који, поред
услова предвиђеним овим и Правилником о номенклатури спортских
занимања и звања Републике Србије, поред домаће или међународне
дозволе поседују и важећу додатну дозволу или сертификат
намењену искључиво актуелном заштићеном програму.
Члан 5.
Обавезношћу Стручног рада у Спорту за све Србије обухваћене су
следеће активности:
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1. Планирање спортско-рекреативних програма и пројеката;
2. Планирање и спровођење спортско-рекреативних активности свих
узрасних категорија без обзира на полне, расне, верске и друге
различитости – једном речју рекреација грађана;
3. Планирање и спровођење рекреације радника – спортиста, спортскорекреативног васпитања, обучавања и спортско-рекреативног
усавршавања;
4. Креирање, планирање и организовање пропагандних кампања и
акција, односа са јавношћу и контаката са средствима јавног
информисања у рекреацији;
5. Планирање и спровођење програмских спортско-рекреативних
приредаба, манифестација, фестивала, хепенинга и сл.;
6. Контролу психофизичких и функционалних способности учесника у
спорско-рекреативним активностима;
7. Стручно-саветодавни и стручно-информативни рад;
8. Документовање
спортско-рекреативне
стручне
литературе,
припремање и уређивање секундарних информационих извора у
рекреацији;
9. Извештавање са рекреативних приредби, писање информативних и
аналитичких новинских чланака у области рекреације;
10. Организовање спортског пословања;
11. Суђење на спортско-рекреативним такмичењима;
12. Старање о безбедности, реду и сигурности на спортско-рекреативним
приредбама и у спорским објектима;
13. Спортско-рекреативни менаџмент;
14. Додатне специфичне активности из области рекреације као што су:
планирање и спровођење образовно-васпитних активности са децом,
омладином и одраслима; рекреативни програми; спортскорекреативна такмичења и спортске Олимпијаде радника и друга
такмичења рекреативаца; планирање и реализација свих групних и
персоналних фитнес програма и тренинга; планирање, анимирање и
спровођење програма спортске рекреације, анти стрес програма;
планирање и спровођење часова групног и персоналног фитнеса и
програма рекреације, кинезитерапијског вежбања, пилатеса, јоге,
плесних садржаја, борилачких спортова и вештина а све у циљу
рекреативног бављења спортом као и осталих сродних активности у
фитнес, спа и велнес центрима, рекреативним клубовима и
организацијама, спортско-рекреативним центрима, спортским салама,
хотелима, бањама, на отвореним просторима; планирање и
спровођење авантуристичко-екстремно изазовних активности;
15. Старање о спречавању допинга у рекреативним такмичењима и
Спорту за све.
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СПОРТСКА ЗАНИМАЊА И СПОРТСКА ЗВАЊА
у области спортске рекреације
(Спорт за све, масовни спорт, рекреативни спорт)
Члан 6.
Стручњаци у Спорту за све и Спортски стручњаци разврставају се
према занимањима и звањима у складу са Правилником о
номенклатури спортских занимања и звања и овим Правилником а
сагласно са степеном образовања и завршеном степену стручног
оспособљавања.
Члан 7.

Стручњаци у Спорту за све су лица других занимања која имају
одговарајуће образовање за врсте послова
остваривању спортских активности и делатности.

које

доприносе

Спортски стручњаци у Спорту за све су лица која имају више или

високо образовање у области физичке културе или су оспособљени за
обављање одређених стручних послова у Спорту за све.
Члан 8.
1. Спортски демонстратор је лице које је оспособљено да се бави
приказом одговарајућих вештина у одређеној спортској грани, у
сарадњи са спортским инструктором: реализација процеса основног
техничко-тактичког обучавања вежбача и спортиста у односној
спортској
грани,
односно
спортско-туристичкој
активности;
припремање материјално техничких услова за извођење вежбања;
обезбеђивање превентивних мера безбедности и пружање прве
помоћи код повреда; извођење програма спортских активности са
спортистима и сл.
Према члану 16. Правилника о номенклатури спортских звања и
занимања: Инструктор у спорту је спортско занимање лица која се
баве пословима демонстрирања и основне обуке у одређеној
спортској грани или спортско-туристичкој активности.
Назив занимања из става 1. овог члана обухвата и назив одређене
спортске активности, односно спортско-туристичке активности
(скијање, клизање, плес, пливање, планинарење, алпинизам,
слободно пењање, оријентиринг, спелеологија, спортско летење,
падобранство, параглајдинг, једрење, једриличарство, јахање,
рафтинг, лов, риболов, маунтинбајкинг, рекреација, јога, аеробик и
сл.).
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За стицање звања Спортски демонстратор неопходни су следећи
услови:
а) Завршено средње образовање и завршен одговарајући програм
стручног оспособљавања I нивоа;
б) Стечен статус врхунског спортисте у складу са Националном
категоризацијом спортиста и завршен одговарајући програм
стручног оспособљавања I нивоа.
Члан 9.
2. Спортско-рекреативни демонстратор је лице које је оспособљено се
бави приказом одговарајућих вештина у одређеној спортскорекреативној активности.
Звања у оквиру занимања Спортско-рекреативни демонстратор јесу:
1. Аниматор Спорта за све:
- Деце и младих;
- Студената;
- Запослених;
- Пензионера.
2. Аниматор Спорта за све у туризму;
3. Спортско-рекреативни демонстратор песоналних фитнес програма;
4. Спортско-рекреативни демонстратор групних фитнес програма.
За стицање звања Спортско-рекреативни демонстратор неопходни су
следећи услови:
а) Завршено средње образовање и завршен програм стручног
оспособљавања II нивоа;
б) Стечен статус врхунског спортисте у складу са Националном
категоризацијом спортиста и завршен одговарајући програм
стручног оспособљавања I нивоа.
Члан 10.
3. Спортско-рекреативни водитељ је лице које је оспособљено да
самостално реализује специфичне програме Спорта за све и то:
1. Спортско-рекреативни водитељ рекреације инвалида;
2. Спортско-рекреативни водитељ персоналних фитнес програма;
3. Спортско-рекреативни водитељ групних фитнес програма.
За стицање звања Спортско-рекреативни водитељ неопходни су
следећи услови:
а) Завршено више образовање из области физичког васпитања и
спорта;
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б) Завршено средње образовање и завршен програм одговарајућег
стручног оспособљавања III нивоа.
Члан 11.
4. Организатор спортске рекреације је лице које је образовано да
самостално организује програме рекреације.
За стицање звања Организатор спортске рекреације неопходни су
следећи услови:
а) Завршене више или основне струковне студије из области физичког
васпитања и спорта са усмерењем на спортску рекреацију;
б) Завршене основне студије у трајању од најмање 4 (четири) године
из области физичког васпитања и спорта.
Члан 12.
5. Специјалиста спортске рекреације је лице које је високо
специјализовано за послове везане за област рекреације.
За стицање звања Специјалиста спортске рекреације неопходни су
следећи услови:
а) Завршене одговарајуће специјалистичке струковне студије из
области физичког васпитања и спорта;
б) Завршене основне академске студије у трогодишњем или
четворогодишњем трајању или мастер академске студије, или
специјалистичке академске студије из области физичког
васпитања и спорта са усмерењем на одговарајући сегмент
рекреације;
в) Завршене основне студије у трајању од најмање 4 (четири) године
из области физичког васпитања и спорта и специјализација у
области Спорта за све – спортске рекреације.
Члан 13.
6. Професор спортске рекреације је лице које високо образовано за
најсложеније послове у области рекреације.

а)
б)

За стицање звања Професор спортске рекреације неопходни су
следећи услови:
Завршене основне студије из области физичког васпитања и спорта у
трајању од најмање 4 (четири) године и са усмерењем од најмање 2
(две) године на спортску рекреацију;
Завршене основне академске студије из области физичког васпитања
и спорта, у четворогодишњем трајању, са одбрањеним дипломским
радом из области спортске рекреације – Спорта за све,
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в)
г)
д)

Завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и
спорта са одбрањеним мастер радом из области спортске рекреације
– Спорта за све;
Завршене магистарске студије са магистарском тезом из области
спортске рекреације – Спорта за све;
Завршене докторске студије, односно одбрањена докторска
дисертација из области спортске рекреације – Спорта за све.

СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ
Члан 14.
Овим
Правилником
се
утврђују
ближи
услови
стручног
оспособљавања за одређене стручне послове у Спорту за све за које
се не могу стећи одговарајућа стручна звања у високошколским
установама или за које не постоји интерес тих установа да их врши
или их врши у недовољној мери.
Члан 15.
У складу са чланом 2. Правилника о стручном оспособљавању за
обављање одређених стручних послова у спорту („Службени гласник
РС“, бр. 8/2013), Асоцијација Спорт за све Србије ће, у сарадњи са
високошколским установама, организовати стручно оспособљавање за
обављање стручних послова за потребе Спорта за све и његових
чланица и то: стручно оспособљавање и усавршавање демонстратора,
аниматора, водитеља, рекреатора, оријентиринг, аеробик и
стручњака за персонални и групни фитнес програм, контролу
психофизичких и функционалних способности вежбача различитих
категорија; планирање манифестација; старање о безбедности у раду
у друштвима и савезима Спорт за све, у фитнес клубовима, спортскорекреативним центрима, одмаралиштима, хотелима и осталим
објектима где се спроводе спортско-рекреативне активности,
корективна гимнастика, корективни третмани, третмани за
унапређење
здравља,
изгледа,
психофизичког
стања
на
рекреативним такмичењима и приредбама.
Члан 16.
Стручно оспособљавање се врши у оквиру 3 (три) нивоа стручне
оспособљености:
1. Оспособљеност I нивоа која обухвата теоријску и практичну наставу у
трајању од најмање 60 часова, након које се врши провера знања и
способности за обављање одређене врсте стручних послова;
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2. Оспособљеност II нивоа обухвата теоријску и практичну наставу у
трајању од 120 часова уз одговарајућу проверу знања и способности
за обављање одређене врсте стручних послова;
3. Оспособљеност III нивоа која обухвата савладану теоријску и
практичну наставу у трајању од 240 часова уз проверу знања и
способности за обављање одређене врсте стручних послова.
Члан 17.
Стручно оспособљени за рад у Спорту за све и његовим чланицама на
програмима рекреације, оријентиринга, аеробика, персоналног и
групног фитнеса, и другим спортским активностима, разврстани су у
складу са звањима (члан 8. овог Правилника) и могу у оквиру општег
звања имати и дозволе за парцијалне програме као што су: сви
облици активности и спортова у природи, авантуристичко-екстемно
изазовних активности, организација и анимација рекреативних
активности, спортских турнира, организација и реализација
промотивно-пропагандних догађаја, организовање излета, зимовања,
летовања, „team building“ програма, анимација и организација
културно-забавних програма, организација систематског бављења
спортско-рекреативним активностима кроз специфичне аеробик,
аквабик, велнес и свих видова фитнес програма (персонални и групни
фитнес, здравствени, наменски групни,...) па до специфичних
програма за развој миогених и неурогених способности (јога,
пилатес,...) и вештина присутних у борилачким спортовима.
Члан 18.
У складу са члановима 8-13. овог Правилника, полазнику се издаје
Дозвола за рад на обрасцу који садржи: грб и назив Републике
Србије; назив и седиште Асоцијације Спорт за све Србије; акт на
основу којег се издаје дозвола; број и датум издате дозволе са роком
важности; име (име родитеља) и презиме полазника; назив стручног
звања које је полазник стекао; потпис руководиоца стручног
оспособљавања у Асоцијацији Спорт за све Србије. Дозвола за рад је
оверена печатом Асоцијације Спорт за све Србије.

ДОЗВОЛА ЗА РАД
Члан 19.
Овим Правилником су утврђени услови, начин и поступак стицања,
обнављања и одузимања Дозволе за рад спортским стручњацима у
Спорту за све Србије.
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Члан 20.
Асоцијација Спорт за све Србије у сарадњи са високошколском
установом издаје, обнавља и одузима Дозволу за рад спортским
стручњацима, у складу са Законом о спорту Републике Србије и
Правилником о дозволи за рад, уз претходну сагласност Министарства
омладине и спорта Републике Србије, на програм, звања и трошкове
издавања односно обнављања Дозволе за рад спортских стручњака.
Члан 21.
Испуњеност услова за издавање, обнављање и одузимање Дозволе за
рад спортских стручњака утврђује Комисија коју оформи Асоцијација
Спорт за све Србије, а чине је 2 (два) члана Асоцијације и 1 (један)
члан кога именује одговарајућа високошколска установа.
Национални грански спортски савези који имају преко 50
чланица/чланова, могу са одлуком надлежног органа Националног
савеза или Асоцијације образовати Подручне комисије за Дозволе за
рад.
Члан 22.
Захтев за издавање Дозволе за рад спортски стручњак у Спорту за
све и његовим чланицама, подноси Асоцијацији Спорт за све Србије.
Захтев за издавање Дозволе за рад садржи: име и презиме спортског
стручњака; 2 (две) фотографије 35мм х 45мм (величина као за
пасош); кратак опис послова за које се тражи дозвола и доказ о
испуњености услова за издавање Дозволе за рад.
Дозвола за рад у Асоцијацији Спорт за све Србије се издаје за период
од 3 (три) године уколико међународним спортским правилима није
другачије одређено.
Члан 23.
Асоцијација Спорт за све Србије издаје одговарајућу Дозволу за рад
спортском стручњаку ако испуњава услове у погледу:
-

Биографије – радне референце;
Стручне спреме или стручне оспособљености регистрованости у
складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања;
Здравствене способности за обављање стручног рада у Спорту за све;
Обављање професионалне праксе у складу са планом и програмом за
издавање Дозволе за рад у Спорту за све;
Потврде, односно изјаве, да нема забране обављања стручног рада у
спорту;
Накнаде за трошкове издавања Дозволе за рад...
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Члан 24.
Захтев за обнављање Дозволе за рад спортски стручњак мора
поднети Асоцијацији Спорт за све Србије 60 дана пре истека рока
важења издате радне дозволе, уз потврду да је најмање 8 (осам)
часова обавио стручно усавршавање у току године.
Ако спортски стручњак у току трајања Дозволе за рад стекне више
спортско звање, сматра се да је испунио услове из става 1. овог
члана.
Члан 25.
Асоцијација Спорт за све Србије одузеће Дозволу за рад спортском
стручњаку и то:
-

Ако престане да испуњава услове дефинисане за издавање Дозволе
за рад;
Ако обавља послове за које му није издата Дозвола за рад;
Ако је прекршио обавезе у вези стручног рада;
Ако му је правоснажном одлуком изречена мера забране рада на
пословима спортског стручњака;
Ако му је изречена мера трајне забране обављања послова у спорту
због повреда правила антидопинга.
Члан 26.
Спортски стручњак коме је Асоцијација Спорт за све Србије одузела
Дозволу за рад, мора у року од 8 (осам) дана од дана пријема Одлуке
о одузимању Дозволе за рад исту вратити Асоцијацији Спорт за све
Србије.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Овај Правилник је, на предлог Стручног одбора, усвојио Управни
одбор Асоцијације Спорт за све Србије и ступа на снагу 8 (осам) дана
од објављивања на огласној табли и сајту Асоцијације Спорт за све
Србије.
Његовим ступањем на снагу, све раније издате Дозволе за рад
националних и међународних организација, важиће још 6 (шест)
месеци након ступања на снагу овог Правилника, у којем периоду сви
спортски стручњаци морају поднети захтев Комисији за издавање
нове Дозволе за рад у складу са овим Правилником и Правилником о
номенклатури спортских занимања и звања.
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Члан 28.
Радне дозволе, инструкторске легитимације, сертификати, уверења и
сл. које су раније издате, Комисија у Спорту за све ће вредновати
сходно истоветности плана и програма на основу којих су и издате и
након утврђивања нивоа савладаног градива могу се издати нове
Дозволе за рад спортских стручњака.
Члан 29.
Прелазни период, за све одредбе овог Правилника а које се односе на
звања, стручно оспособљавање и издавање Дозвола за рад спортским
стручњацима у Асоцијацији Спорт за све Србије и њеним чланицама,
траје 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу овог Правилника,
након чега ће се све одредбе доследно примењивати.
Члан 30.
Све спорне случајеве који нису предвиђени овим Правилником
решаваће, на предлог Комисије и Стручног одбора, Управни одбор
Асоцијације Спорт за све Србије.
Одлуке Управног одбора у прелазном периоду су коначне и на њих се
не може уложити жалба.
Члан 31.
Предлог измена и допуна овог Правилника, на предлог Комисије и
Стручног одбора, усваја Управни одбор Асоцијације Спорт за све
Србије по истом принципу и процедури како је и усвојен.
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