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Правилник о Дозволи за рад (939-3)  

На основу члана 68. став 2. тачка 7. Статута Рукометног савеза Србије, а у 
складу са одредбама чл. 26-29. и 180. Закона о спорту, те Правилника о 
рукометним такмичењима РСС, Управни одбор Рукометног савеза Србије на 
седници одржаној 8. децембра 2016. донео је 

ППРРААВВИИЛЛННИИКК    
ОО  ДДООЗЗВВООЛЛИИ  ЗЗАА  РРААДД  

ССППООРРТТССККИИХХ  ССТТРРУУЧЧЊЊААККАА  
 

Члан 1. 
Овим правилником утврђују се услови, начин и поступак издавања, 
обнављања и одузимања дозвола за рад спортским стручњацима. 

Члан 2. 
Рукометни савез Србије (у даљем тексту: РСС) у сарадњи са високошколском 
установом издаје, обнавља и одузима дозволу за рад спортским 
стручњацима у складу са Законом, овим правилником, спортским правилима 
РСС и правилима Европске и/или Међународне рукометне федерације (у 
даљем тексту: ЕХФ/ИХФ) и води евиденцију издатих, обновљених, односно 
одузетих дозвола за рад. 
РСС утврђује трошкове издавања и обнављања дозволе за рад, уз претходну 
сагласност министарства надлежног за спорт, које плаћа подносилац захтева 
за издавање, односно обнављање дозволе за рад, у складу са Законом. 
Дозвола за рад издата спортском стручњаку од стране ЕХФ/ИХФ сматра се 
важећом дозволом за рад, за период за који је издата, у складу са Законом. 

Члан 3. 
Испуњеност услова прописаних овим правилником за издавање, обнављање 
или одузимање дозволе за рад спортском стручњаку утврђује комисија за 
дозволе за рад РСС, коју сачињавају један члан кога именује одговарајућа 
високошколска установа са којом РСС има закључен уговор о стручној 
сарадњи и два члана које именује Управни одбор РСС. 

Члан 4. 
Сваки тренер мора да има Дозволу за рад а у супротном не може бити 
лиценциран у складу са одредбама Правилника о лиценцирању. 

Члан 5. 
Овим Правилником утврђују се 3 (три) нивоа Дозволе за рад: 
Ниво I   – Дозвола за рад са спортистима сениорског узраста и децом 
Ниво II  – Дозвола за рад са спортистима сениорског узраста 
Ниво III – Дозвола за рад са спортистима сениорског узраста и децом у  
  смислу одредби члана 180. став 4. Закона о спорту 
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Члан 6. 
Дозвола за рад може се издати спортском стручњаку у складу са одредбама 
члана 27. и 180. ст.2-4 Закона о спорту. 

Члан 7. 
РСС 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 надлежног органа РСС за регистрацију тренера; 
3) ако је здравствено способан за обављање стручног рада у спорту, у складу 

са Законом и општим актима РСС; 
4) ако је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио 

професионалну праксу (практичан рад) у трајању од најмање 90 сати, у 
складу са одговарајућим општим актима Заједнице тренера РСС; 

5) ако има одговарајуће радно или спортско (такмичарско) искуство, у складу 
са одговарајућим општим актима Заједнице тренера РСС; 

6) ако је обавио стручно усавршавање у складу са одговарајућим општим 
актима Заједнице тренера РСС; 

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 
одговарајућим општим актима Заједнице тренера РСС;  

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. 
РСС може да изда дозволу за рад највишег нивоа прописаног правилима 
РСС 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 РСС и правилима ЕХФ/ИХФ. 

Члан 8. 
Под практичним радом из члана 5. став 1. тачка 4) овог правилника сматра се 
рад под надзором спортског стручњака који има дозволу за рад, којим се 
спортски стручњак оспособљава за самостални рад или који се обавља у 
организацијама у области спорта и код приватних предузетника, под 
непосредним надзором спортског стручњака који има најмање три године 
стручног искуства након стицања дозволе за рад или путем уговора о 
волонтерском раду, у складу са законом. 

Члан 9. 
Захтев за издавање дозволе за рад спортски стручњак подноси надлежном 
органу РСС. 
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Захтев за издавање дозволе за рад обавезно садржи: име и презиме 
спортског стручњака; 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. 
Доказ о испуњености услова за издавање или обнављање дозволе за рад 
рукометног стручњака садржи: 
1) оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној школи или 

програму стручног оспособљавања; 
2) потврду надлежног лекара о здравственој способности за обављање 

стручног рада у спорту; 
3) потврду Заједнице тренера о обављеном стручном усавршавању и 

поседовању одговарајућег тренерског искуства;  
4) једну колор фотографију у JPEG формату димензија 320 pixels (висина) х 

240 pixels (ширина), која није старија од 6 (шест) месеци; 
5) потврду о уплати накнаде (таксе или чланарине) за издавања дозволе за 

рад. 
Надлежни орган РСС издаје дозволу за рад на период од три године уколико 
међународним спортским правилима није другачије одређено. 
Дозвола за рад обавезно садржи: назив 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 РСС. 

Члан 10. 
Надлежни орган за издавање Дозволе за рад, може исту обновити и одузети. 

Члан 11. 
Спортском стручњаку се може обновити Дозвола за рад: 
1) ако 60 дана пре истека рока на који је издата Дозвола за рад поднесе 

захтев за обнављање Дозволе за рад, са доказом о обављеном стручном 
усавршавању, односно доказом о стеченом одговарајућем спортском 
звању или постигнутом врхунском спортском резултату, 

2) ако је, у периоду важења Дозволе за рад обавио годишње најмање осам 
часова стручног усавршавања, од којих најмање пет из области за коју му 
је издата Дозвола за рад, 

3) ако је, у периоду важења Дозволе за рад стекао стручно спортско искуство 
у складу са општим актима Заједнице тренера РСС, 

4) ако у периоду важења Дозволе за рад стекне више спортско звање, 
5) ако у периоду важења Дозволе за рад стекне или задржи статус врхунски 

спортски тренер-заслужни тренер, или врхунски спортски тренер-тренер 
међународног разреда, у складу са Националном категоризацијом 
спортских стручњака. 

Члан 12. 
Спортском стручњаку се може одузети Дозвола за рад: 
1) ако престане да испуњава услове прописане за издавање дозволе за рад;  
2) ако обавља стручни рад за коју му није издата дозвола за рад;  
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3) ако је теже прекршио обавезе у вези стручног рада, утврђене Законом и 
Општим актима РСС;  

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. 

Члан 13. 
Издавање, обнављање и одузимање Дозвола за рад се објављује у 
Службеном гласилу РСС. 
Надлежни орган за издавање Дозвола за рад, поред услова из овог 
правилника, исте издаје, обнавља и одузима, под условима прописаним у 
Закону о спорту и подзаконским актима, а о издатим, обновљеним и одузетим 
Дозволама за рад води одговарајућу евиденцију. 
За издавање и обнављање Дозволе за рад плаћа се такса у висини 
прописаној посебном Одлуком Управног одбора РСС. 

Члан 14. 
Против одлуке надлежног органа којом је одбијен захтев за издавање или 
обнављање Дозволе за рад тренера, као и против одлуке о одузимању 
Дозволе за рад, може се изјавити жалба Комисији за жалбе РСС у року од 3 
(три) дана рачунајући од дана достављања. 
Против одлуке Комисије за жалбе РСС, којом је одбијена жалба на одлуку 
надлежног органа о одбијању издавања или обнављања Дозволе за рад, 
односно о одузимању Дозволе за рад, може се, у року од 3 (три) дана од дана 
достављања, поднети Захтев за заштиту правилника о којем одлучује Стална 
арбитража РСС. 
Тренер који није користио редовни правни лек из става 1. овог члана, не може 
поднети ванредни правни лек из става 2. овог члана. 
Неблаговремен и недозвољен Захтев за заштиту правилника Стална 
арбитража РСС ће одбацити. 
Када Стална арбитража РСС нађе да је Захтев за заштиту правилника 
основан донеће решење којим ће преиначити правоснажно решење и 
усвојити захтев тренера за издавање или обнављање Дозволе за рад, или га 
укинути и вратити другостепеном органу на поновно одлучивање, или укинути 
и првостепено и другостепено решење и предмет вратити првостепеном 
органу на поновно одлучивање. 
Када Стална арбитража РСС укине, било само другостепено, било и 
првостепено и другостепено решење, те предмет врати на поновно 
одлучивање, до доношења коначне одлуке тренер може бити лиценциран и 
обављати послове тренера. 
Ако у поновљеном поступку захтев тренера за добијање или обнављање 
Дозволе за рад буде коначно одбијена, издата лиценца ће се поништити. 
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На жалбу, из става 1. овог члана, и на Захтев за заштиту правилника, из 
става 2. овог члана, плаћа се такса у висини одређеној посебном Одлуком 
Управног одбора РСС. 

Члан 15. 
Овај правилник, ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у 
Службеном гласилу РСС. 
 

Председник 
Управног одбора 

Рукометног савеза Србије 
Божидар Ђурковић, с.р. 

6 


