
На основу чланa 100.став 7 Закона о спорту Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, 

број 10/16), Правилника о дозволи за рад спортских стручњака („Службени гласник Републике Србије“, 

број 60/20), Правилника о номенклатури спортских занимања и звања („Службени гласник Републике 

Србије“, број 86/20), Правилника о стручном оспособљавању и усавршавању за обављање одређених 

стручних послова у спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 60/20) и Статута Српске 

Скејтборд Ролер Федерације, на седници Скупштине одржаној 25.7..2020.годинe усвојила је 

 

 
П Р А В И Л Н И К 

О  ИЗДАВАЊУ, ОБНАВЉАЊУ И ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 

СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА  

СРПСКЕ СКЕЈТБОРД – РОЛЕР ФЕДЕРАЦИЈЕ  
 

 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 
 

Овим Правилником се уређују начин и ближи услови за издавање, обнављање и одузимање 

дозволе за рад спортским стручњацима.,као и њихово деловање у свим областима које обухвата 

скејтборд и ролер спорт. 

Стручни рад у грани спорта могу обављати само спортски стручњаци који испуњавају услове 

предвиђене законом о спорту и поседују дозволу за рад предвиђену овим Правилником. 

Стручни  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 оспособљени за стручни рад са децом у складу са Правилником о 

номенклатури спортских занимања и звања и правилником којим се уређује стручно 

оспособљавање у спорту. 
 

Члан 2. 
 

Спортски стручњаци у скејтборд и ролер спорту (у даљем тексту стручњаци) су лица која имају: 

1) одговарајуће више или високо образовање у области спорта односно физичке културе, 

стечено у акредитованим високошколским установама или 

2) су стручно оспособљени (теоријско и практично) у оквиру четири нивоа стручне 

оспосбљености стечених у складу са Законом о спорту, Правилником о  номенклатури 

спортских занимања и звања и Правилником о стручном оспособљавању и усавршавању за 

обављање одређених стручних послова у спорту. 

Стручњаци у скејтборд и ролер спорту се разврставају у складу са Законом, Правилником о 

номенклатури спортских занимања и звања и овим правилником. 

Стручни рад обављају Стручњаци у спорту. То су лица и других занимања (лекари, психолози, 

нутриционисти, масери, посредници, правници, економисти, спортски менаџери и сл.) која имају 

одговарајуће образовање за те врсте послова и доприносе (остваривању спортских активности и 

спортских делатности) квалитетнијој реализацији спортских процеса у скејтборд и ролер спорту. 

 

Члан 3. 
 

Стручни рад у смислу Закона о спорту и овог Правилника, посебно обухвата:  

- планирање и спровођење спортских активности деце и омладине, рекреације грађана, 

обучавања и спортског усавршавања; 

- планирање и спровођење тренажних процеса у сврху рекреације грађана;  

- тренинг такмичара; 

- стручно оспособљавање и усавршавање спортских стручњака;  

- контролу психофизичких и функционалних способности учесника у скејтборд и ролер 
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спорту;  

- истраживачко-развојни и научно-истраживачки рад у спорту;  

- стручно-саветодавни и стручно-информативни  рад;  

- планирање скејтборд и ролер спорта  и посебних програма и пројеката;  

- превентивно-корективне и пропагандне активности усмерене на унапређење здравља и 

промоцију здравих стилова живота; 

- публиковање стручне литературе;  

- старање о здравственом стању спортиста; 

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

контаката са средствима јавног информисања у области скејтборд и ролер спорта;  

- планирање и спровођење спортских приредби (такмичења и манифестације), стручних 

скупова и сл;  

- посредовање у спортским трансферима;  

- организовање спортског пословања;  

- спортско суђење ;  

- старање о безбедности, реду и сигурности на спортским приредбама. 

 

Стручни рад спортским организацијама могу обављати: 

1) Стручњаци који испуњавају услове предвиђене законом, Правилником о номенклатури 

спортских занимања и звања и овим правилником; 

2) Лица која поседују важећу дозволу за рад предвиђену овим Правилником или правилима 

надлежног светског спортског савеза (скејтборд савеза) W.S. 

 

Члан 4. 
 

Стручњаци су дужни да планирају и евидентирају стручни рад, што подразумева израду планова 

рада и вођење евиденције о реализацији стручног рада. 

Спортске организације које се баве скејтборд и ролер спортовима утврђују план стручног 

образовања, способљавања и усавршавања стручњака у овом спорту и обезбеђују услове за 

остваривање тог плана, у складу са спортским правилима ССРФ. 

 

Члан 5. 
 

Под стручним усавршавањем 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 законом и спортским 

правилима ССРФ. 

Управни одбор ССФР на почетку календарске године утврђује списак обавезних и 

факултативних семинара стручног усавршавања. 

 
Члан 6. 

 

ССРФ у сарадњи са акредитованим високошколским установaма, издаје, обнавља и одузима 

дозволу за рад спортским стручњацима, у складу са Законом о спорту, овим и правилником и 

правилима надлежног светског скејтборд савеза World Skаte и води евиденцију издатих, 

обновљених, односно одузетих дозвола за рад. 

Дозвола за рад спортском стручњаку издаје се на период од три године зависно од нивоа дозволе 

за рад, у складу са овим и Правилником дозволи за рад спортских стручњака. 

Дозвола за рад издата спортском стручњаку од стране ССРФ у складу са правилима и 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. 
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Члан 7. 

 

ССРФ 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 и овим 

правилником; 

2. ако му је утврђена здравствена способност за обављање стручног рада у спорту; 

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. 

 

Члан 8. 

Обнављање дозволе за рад, 

Дозвола за рад се издаје у складу са правилима надлежног међународног спортског савеза, 

Судијским правилником ССФР, и овим правилником.   

За обнављање важења дозволе за рад, спортски стручњак је дужан да поднесе захтев за  

обновљање дозволе за рад ССРФ најкасније 60 дана пре истека рока на који је издата уз 

исуњавање посебних услова везаних за:  

1) обављено стручно усавршавање (кроз семинаре, учешће на конгресима, такмичењима и 

сл.),  

2) доказ о стеченом одговарајућем спортском звању, 

3) постигнут врхунски спортски резултат (уколико је остварен), 

4) уплату годишње таксе прописане ценовником ССРФ, и 

5) друге посебне услове по одлуци Управног одбора ССРФ. 

 

 
НИВОИ ДОЗВОЛА ЗА РАД ЗА СПОРТСКЕ СТРУЧЊАКЕ - ТРЕНЕРЕ 

И УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
 

Члан 9. 

 

Овим Правилником се дефинишу два  нивоа дозвола за рад спортских стручњака у ССРФ: 

1) А 

2) Б 
  

За стицање било које дозволе за рад неопходно је испунити опште и посебне услове прописане 

овим Правилником. 

 У зависности од нивоа дозволе за рад регулише се и врста послова које може да обавља 

лице ангажовано у ССРФ. 

 Самоиницијативно обављање послова без поседовања одговарајуће дозволе за рад ССРФ, 

аутоматски суспендује лице без дозволе за рад из започетих послова и захтева покретање 

поступка пред Дисциплинском комисијом ССРФ.  

 

Члан 10. 
 

За стицање А дозволе за рад у скејтборд и ролер спорту на територији Републике Србије,  

неопходни су следећи услови: 
  

 

1. Минимално звање спортски оперативни тренер – спортски учитељ и завршен програм 

посебног стручног оспособљавања за рад са децом у складу са Правилником о 

номенклатури спортских занимања и звања; 
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2. Заршене основне студије за стицање вишег образовања из области физичког васпитања и 

спорта, са усмерењем на скејтбординг и ролер спорт (виши спортски тренер); 

3. Најмање једногодишње радно или спортско (такмичарско искуство) у складу са 

спортским правилима ССРФ;                        

4. Измирене финансијске обавезе према ССРФ, на име трошкова издавања дозволе за рад. 
 

Дозвола А нивоа за рад мора се обновити након три године, при чему ССРФ  може да пропише и 

додатне услове за свако наредно обнављање дозволе за рад. Ови услови подразумевају:  

- активно учествовање на обавезним и факултативним стручним семинарима 

предвиђеним годишњим планом стручног усавршавања ССРФ,  

-    допринос спортског стручњака у пракси 

            -    остварени спортски резултати на домаћем и међународном плану 

Процену испуњености услова из става 1. и 2. овог члана спроводи Комисија за лиценцирање и 

категоризацију ССРФ. 

 

Члан 11. 
 

Важећа дозвола за рад нивоа А спортском стручњаку омогућава да у сарадњи са ССРФ на 

територији Републике Србије обавља следеће послове : 
 

- Самостално или у оквиру организације спроводи обуку почетника и подучава их 

вештинама, при чему нема право да самостално издаје било какве потврде, дипломе, 

уверења и слична документа о стеченом знању;   

- Самостално или у оквиру организације спроводи тренажни процес селектираних 

такмичара у дисциплинама за које му је издата дозвола за рад; 

- Буде ангажован за тренера од стране ССРФ; 

- Организује спортске приредбе, али само до нивоа своје општине, уз сагласност ССРФ; 

- Учествовање у демонстрирању спортских вештина, програмирању, планирању и 

реализацији стручно - васпитног рада и стручно - педагошког рада. 

- Буде организатор, суорганизатор, демонстатор, презентер, волонтер и сл. на спортским 

приредбама које су у надлежности ССРФ. 

 

Члан 12. 
 

За стицање дозволе за рад нивоа Б на територији Републике Србије, неопходни су следећи 

услови: 

1. Завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и спорта, са 

усмерењем на скејтборд и ролер спорт; 

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 скејтборд и ролер 

спорт,односно одбрањена магистарска теза или докторска дисертација из области 

скејтборд и ролер спорта; 

4. Завршене специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и спорта, са 

усмерењем на скејтборд и ролер спорт (струковни специјалиста тренер у спорту); 

5. Завршене специјалистичке академске студије из области физичког васпитања и спорта, са 

усмерењем на скејтборд и ролер спотр (струковни специјалиста тренер у спорту); 

6. Најмање 2 године стручног рада у скејтборд и ролер спорту; 

7. Измирене финансијске обавезе према ССРФ, на име трошкова издавања  Дозволе за рад; 

 

Дозвола за рад Б ниво у области скејтбординг и ролер спорта се мора обновити након три 

године, при чему ССРФ може да пропише и додатне услове за свако наредно обнављање дозволе 

за рад. Ови услови подразумевају:  

- активно учествовање на обавезним и факултативним стручним семинарима 

предвиђеним годишњим стручног усавршавања ССРФ,  
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-   допринос спортског стручњака у пракси 

            -   остварени резултати на домаћем и међународном плану 

Испуњеност ових услова се процењује  на основу резултата остварених на званичним домаћим и 

међународним такмичењима који су признати и регистровани од стране ССРФ. 

 

Члан 13. 

 

Важећа дозвола за рад нивоа Б спортском стручњаку тренеру омогућава да (у сарадњи са ССРФ) 

на тeриторији Републике Србије обавља следеће послове : 
 

- Самостално или у оквиру организације спроводи обуку почетника – деце и одраслих и 

подучава их вештинама, планира и реализује стручно-васпитни при чему има право да 

полазницима организације изда потврду о завршеној почетној обуци, али не и документ 

који носи назив диплома, сертификат и сл. којим се на било који начин вреднује стечени 

ниво знања;   

- Организује спотрска такмичења; 

- Техничко-тактичко обучавање спортиста, планирање тренажног процеса, вођење 

тренинга, анализа и корекција тренажног процеса и такмичења, вођење наступа на 

такмичењима, вођење документације рада и постигнутих резултата, припремање 

извештаја о раду; 

- Самостално или у оквиру организације спроводи тренажни процес селектираних 

такмичара – деце и одраслих у дисциплинама за које му је издата дозвола за рад; 

- Буде ангажован за тренера од стране ССРФ; 

- Буде ангажован за тренера репрезентације од стране ССРФ; 

- Организује спортске приредбе, али само до нивоа своје општине, уз сагласност ССРФ. 

- Буде ангажован у настави стручног оспособљавања за ужестручне предмете. 

 

 
УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ЗА СТРУЧЊАКЕ У СПОРТУ – МЕНАЏЕРЕ  

 

Члан 14. 

 

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 

области спорта. 

 

Звања у оквиру занимања менаџер у спорту јесу: 

1) оперативни спортски менаџер; 

2)  менаџер у спорту; 

3) спортски менаџер специјалиста. 

 

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. 

За стицање звања спортски менаџер неопходне су следећи услови: 
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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 четири године. 

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. 

 

Члан 15. 

 

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. 

 

 

ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАД 

СУДИЈА  
 

 

Члан 16. 

 

           Овим Правилником су за судије предвиђене три нивоа дозвола за рад: 

1. Спортски судија - „А“  (Основни ниво) 

2. Национални спортски судија „Б“ (Средњи ниво) 
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3. Међународни спортски судија „Ц“ (Највиши ниво) 

 

СПОРТСКИ СУДИЈА 

 

Члан 17. 

Судија основног нивоа добија „А“ дозволу рад када испуни следеће услове: 
 

1. Положи одговарајући испит пред компетентном комисијом ССРФ  

- (доказ: Потврда Судијске комисије ); 

2. Завршен програм стручног оспособљавња I ниво или завршено најмање средње 

образовање и пет година активног судијског стажа у скејтборд и ролер спорту; 

3. Измири финансијске обавезе према ССРФ, на име трошкова издавања дозволе за рад. 
 

Судији почетног нивоа дозвола за рад се издаје на период од једне године. По истеку овог 

периода дозвола за рад се може обновити. 

 

НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ СУДИЈА 

 

Члан 18. 
 

Судија средњег нивоа добија „Б“ дозволу за рад када испуни следеће услове: 
 

1. Положи одговарајући испит пред компетентном комисијом ССРФ              

- ( доказ: Потврда Судијске комисије ); 

2. завршено најмање средње образовање и завршен програм стручног оспосбљавања II 

ниво или најмање средње образовање и десет година активног судијског стажа у 

скејтборд и ролер спорту; 

3. Измири финансијске обавезе према ССРФ, на име трошкова издавања дозволе за рад. 
 

Судији основног нивоа дозвола за рад се издаје на период од једне године. По истеку овог 

периода дозвола за рад се може обновити или се може затражити дозвола за рад вишег нивоа. 
  

 

 

МЕЂУНАРОДНИ СПОРТСКИ СУДИЈА 

 

Члан 19. 

 

Судија највишег нивоа (међународна дозвола) добија „Ц“ дозволу за рад када испуни следеће 

услове: 

1. Завршено најмање средње образовање и стручна оспособљеност коју прописује 

међународни скејтборд савез или надлежно међународно стручно (судијско) удружење; 

2. Није прекршило правила суђења и огрешило се о етички кодекс у претходном 

трогодишњем периоду  

- (доказ: Мишљење Судијске комисије ); 

3. Има измирене све финансијске обавезе према ССРФ. 
 

Уколико судија високог нивоа од стране надлежног међународног скејтборд савеза, а на основу 

предлога ССРФ, стекне звање међународног судије (међународна дозвола за рад), у обавези је 

да и даље испуњава све обавезе према ССРФ. Неиспуњавање обавеза према ССРФ значиће 

блокирање годишње обнове судијске лиценце код надлежног међународног скејтборд савеза.. 

 

 

Дозволу за рад Главног судије може да добије само судија са активном Међународном 

дозволом за рад када испуни следеће услове: 
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1. Положи одговарајући испит пред компетентном комисијом ССРФ              

-  (доказ: Потврда Судијске комисије); 

2. Испуни прописане критеријуме у складу са Судијским Правилником ССРФ за овај ниво 

суђења (доказ: Потврда Судијске комисије); 

3. Није прекршио правила суђења и огрешио се о етички кодекс у претходном 

четворогодишњем периоду (доказ: Мишљење Судијске комисије); 

4. Измири финансијске обавезе према ССРФ, на име трошкова издавања дозволе за рад. 
 

Главном судији дозвола за рад се издаје на период од две године. По истеку овог периода 

дозвола за рад се мора обновити.  

 

 

Члан 20. 

 

Важећа дозвола за рад судији омогућава да обавља све врсте послова који се тичу суђења 

на спортским приредбама на територији Републике Србије или у иностранству, предвиђене 

Судијским правилником ССРФ  или правилима надлежног међународног скејтборд савеза. 

 

 

 
ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛА ЗА РАД  

СПОРТСКИМ СТРУЧЊАЦИМА 

 

Члан 21. 

 

Поступак издавања дозвола се спроводи искључиво на основу поднете документације. 

Кандидати који конкуришу за добијање дозвола за рад документацију формирају самостално и 

шаљу је на адресу канцеларије ССРФ. Документацију прикупља и проверава Комисија за 

лиценцирање и категоризацију. 

Поступак издавања дозволе за рад покреће се подношењем захтева ССРФ. Захтев за 

издавање дозволе за рад подноси спортски стручњак, или у његово име и за његов рачун  

организација у којој је ангажован. 

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. 

 

 

Члан 22. 
 

Комплетна документација у поступку издавања дозвола за рад мора да садржи следеће: 
 

1. Захтев за издавање, попуњен на прописаном обрасцу Савеза (име, име једног родитеља и 

презиме спортског стручњака), 

2. Кратку биографију (CV), 

3. две фотографије спортског стручњака величине потребне за пасош, 

4. ниво дозволе за рад, 

5. доказе о испуњености услова за издавање дозволе за рад у складу са Законом и овим 

правилником, 

6. назив и седиште организације у области спорта у којој је спортски стручњак ангажован 

7. Доказ о плаћеним трошковима поступка издавања ( уплатница или извод из банке), 

8. Друге потребне доказе прописане овим Правилником, у зависности од врсте дозволе за 

рад која се тражи.  

 

Члан 23. 
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Поступак издавања Дозволе за рад, без обзира на врсту, спроводи се на следећи начин: 
 

1. Заинтересовани појединци свој захтев за издавање дозволе за рад са прописаном 

документацијом достављају канцеларији ССРФ. 
 

2. Документацију прегледа Комисија за лиценцирање и категоризацију. Комисија разматра 

само комплетну документацију. Уколико документација није комплетна, Комисија о томе 

обавештава подносиоца захтева и налаже му да је комплетира у року од 15 дана. Уколико 

ни тада документација не буде комплетна, Захтев се аутоматски одбацује.  

3. Документа прегледају и анализирају чланови Комисије за лиценцирање и категоризацију 

у складу са одредбама овог Правилника. Уколико чланови Комисије процене да је 

неопходно да кандидати прибаве још неки битан документ, о томе обавештавају 

кандидата где се тражи допуна документације. 

4. Комисија за лиценцирање и категоризацију разматра искључиво комплетну 

документацију, након чега издаје/обнавља дозволу за рад спортском стручњаку или 

одбија захтев за издавање дозволе за рад. 

5. Против одлуке Комисије која мора бити образложена и садржати поуку о правном леку, 

подносилац захтева може поднети приговор Управном одбору ССРФ у року од три дана 

од дана пријема писменог отправка одлуке.  
 

6. Управни одбор ССРФ већином гласова од укупног броја својих чланова, доноси одлуку о 

приговору у року од 8 дана од његовог подношења. 
 

7. Одлука Управног одбора је коначна и мора бити образложена и садржати поуку о 

прваном леку. 
    

8. Уколико подносилац захтева није задовољан одлуком Управног одбора, може да поднесе 

представку републичкој спортској инспекцији Министарства омладине и спорта, или 

покренути поступак у складу са одредбом члана 64. Закона о спорту. 

 

 

Члан 24. 

 

Дозвола за рад стручњака, обавезно садржи: 

 

1. назив националног гранског савеза који је издао дозволу за рад, 

2. име, име родитеља и презиме спортског стручњака, 

3. редни број дозволе за рад, 

4. датум издавања, 

5. рок важења, 

6. место за фотографију спортског стручњака, 

7. спортско звање спортског стручњака, 

8. ниво дозволе за рад, и 

9. печат и потпис лица овлашћеног за заступање ССРФ. 

  

Члан 25. 
 

 Трошкове издавања и обнављања дозволе за рад сноси подносилац захтева за издавање, 

односно обнављање дозволе за рад. 

Сваки вид стручног образовања, оспособљавања и усавршавања плаћају организације или 

заинтересовани појединци, а у посебним случајевима трећа лица (спонзори, донатори и сл. ). 

 

 
ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА, ОБНАВЉАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 
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Члан 26. 
 

 Дозвола за рад спортком стручњаку аутоматски престаје да важи на дан истека периода 

на који је издата. 

 Стручњак је обавезан да од Комисија за лиценцирање и категоризацију затражи 

обнављање исте или издавање друге дозволе за рад 60 дана пре истека важеће. Уколико 

Комисија за лиценцирање и категоризацију у року од 15 дана од дана пријема захтева не реши  

поднети захтев, стручњак, тренер или судија или менаџер има право да и даље обавља послове 

које им је омогућавала дозвола за рад, све до тренутка обнављања старе или издавања нове 

дозволе за рад. 

 

Члан 27. 

 

Спортски стручњак ради обнављања дозволе за рад подноси захтев ССРФ најкасније 60 дана пре 

истека рока на који му је претходна дозвола за рад издата.  

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 и 

ако испуњава услове из члана 7. ст. 1. и 2. овог правилника. 

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. овог члана. 

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. 

овог члана. 

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. 

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. 

 

Члан 28. 
 

ССРФ одузима дозволу за рад спортском стручњаку ако престане да испуњава Законом и овим  

правилником, као и прописаним условима 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 ССРФ и W.S. и ако му је, трајно или привремено, забрањено 

обављање стручног рада у спорту у складу са законом. 

 ССРФ може одузери дозволу за рад и у следећим случајевима: 
 

- Уколико се накнадно утврди да су поднели неистиниту или кривотворену документацију 

на основу које им је издата дозвола за рад; 

- Уколико својим активностима нарушавају углед ССРФ и служе се нечасним и 

недозвољеним средствима. 

- Ако му је правоснажном судском одлуком изречена мера безбедности забране вршења 

позива, делатности и дужности у области спорта, док трају правне последице пресуде.  

- Ако му је изречена, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту, изречена мера 

трајне забране обављања функција у области спорта због повреде антидопинг правила. 
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Спортски стручњак – тренер коме је одузета дозвола за рад мора у року од осам дана од дана 

пријема коначне одлуке о одузимању дозволе за рад да врати издату дозволу за рад.   

Захтев за одузимање дозволе за рад спортском стручњаку, подноси овлашћено лице 

ССРФ Комисији за лиценцирање и категоризацију. 

Поступак одузимања дозволе за рад спроводи се у складу са одредбом члана 24. овог 

Правилника.  
 

КОМИСИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ И КАТЕГОРИЗАЦИЈУ 

 

Члан 29. 

 

Поступак издавања дозвола за рад спроводи Комисија за лиценцирање и категоризацију у којој 

се најмање један члан именује у сарадњи са одговарајућом акредитованом високошколском 

установом.  

Управни одбор именује чланове Комисије за лиценцирање и категоризацију коју чине 3 

члана.  

Мандат чланова Комисије траје 4 године, са могућношћу поновног избора.  

Управни одбор може да смени било ког члана Комисије и пре истека периода на који је 

изабран уколико се процени да не ради савесно или ради противно интересима ССРФ. Члан 

Комисије који је именован у сарадњи са одговарајућом акредитованом високошколском 

установом може бити смењен само уз сагласност одговарајуће акредитоване високошколске 

установе уз чију сарадњу је члан именован. 

Члан Комисије може да буде разрешен дужности и на свој лични захтев. 

Комисија за лиценцирање и категоризацију је посебан орган ССРФ. 

Радом Комисије руководи и координира Председник кога именује Управни одбор ССРФ. 

 

Члан 30. 

 

Комисија одлучује на састанцима које сазива и њима руководи Председник Комисије. 

Учесталост састанака зависи од актуелне ситуације и потреба за решавањем текућих 

послова везаних за издавање дозвола за рад. 

Комисија се састаје у канцеларији ССРФ, а по потреби може се састати и на другом месту 

или одржати састанак путем електронске поште. 

Одлуке се доносе већином од укупног броја чланова.  

У случајевима када Комисија за лиценцирање и категоризацију нема довољно елемената 

за одлучивање, могу бити консултовани други експерти или надлежне институције. 

 

Члан 31. 
 

Рад Комисија за лиценцирање и категоризацију је јаван.  

Све седнице су отворене и њима, уз најаву, могу присуствовати сва заинтересована лица, 

при чему та лица не могу да учествују у дискусији и одлучивању.  

Евиденција о издатим, обновљеним, одузетим и лиценцама чија је важност истекла је 

јавна и Комисија за лиценцирање и категоризацију  је редовно ажурира. 

 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 32. 

ССРФ објављује на званичној интернет презентацији савеза податке о издатим дозволама 

за рад спортским стручњацима. 
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Члан 33. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли и интернет 

страници ССРФ. Његовим ступањем на снагу престају да важе сви  Правилници о дозволи за 

рад стручњака у области скејтборд и ролер спорта. 

 

Члан 34. 

 

Дозволе за рад које је раније издао ССРФ, важе до истека периода на који су издате. 

Поступак обнове је прецизиран овим Правилником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд,2020.године                 Председник Скупштине ССРФ 

     

                             __________________________ 

       

 

 

 

 


