
На основу  члана 102. Закона о Спорту ( "Сл.гласник РС", бр. 24/11), Правилника о 
номенклатури спортских занимања и звањања("Сл. гласник РС", бр. 7/2013), и на основу 
члана  36. Статута Шаховског савеза Србије, Извршни одбор Шаховског  савеза Србије  на  
седници одржаној  30.  августа  2014. године донео је 

  

 
ПРАВИЛНИК О  ОБАВЉАЊУ СТРУЧНОГ РАДА СТРУЧЊАКА У СПОРТУ 

 
 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Предмет Правилника о обављању стручног рада стручњака у спорту ( у даљем тексту: 
Правилник), је дефинисање делокруга  рада разних стручних лица и њихових занимања и 
звања који својим ангажовањем могу допринети што квалитетнијем обављању спортских 
активности и унапређењу ефикасности пословања у Шаховском савезу Србије ( у даљем 
тексту; Савеза). 

Члан 2. 

Стручни рад могу обављати спортски стручњаци, тренери и стручњаци у спорту 

Спортски стручњаци, тренери, су лица која имају одговарајуће високо образовање у 
области спорта, односно физичке културе или су оспособљена за обављање одређених 
стручних послова у спорту.Њихов статус и делогруг рада у складу са звањима је детаљно 
обрађен посебним правилником Савеза па се овај правилник неће бавити њиховим 
статусом ни статусом спортских судија ни посредника за реализацију трансфера 
спортиста, који су такође дефинисани посебним правилницима. 

Члан 3. 

Стручњаци у спорту су лица која могу бити разних занимања а за која имају одговарајуће 
образовање за те врсте послова. Они су веома значајни за спорт, јер својом стручношћу  
доприносе остваривању циљева спортских активности и спортских делатности и 
постизање што бољих спортских резултата. 

Члан 4. 

Стручњаци у спорту разврставају се према спортским занимањима и звањима у оквиру 
занимања. 

Министар задужен за област спорта ( у даљем тексту: Министар), утврђује номенклатуру 
спортских занимања и звања и типичне послове за утврђена спортска занимања и звања и 
услове у погледу образовања, односно стручне оспособљености за стицање звања. 

Највиша спортска звања  могу да стекну само  стручњаци у спорту који имају адекватно 
прописано образовање. 

Члан 5. 

Стручни рад у спорту, обухвата разне послове без којих спорт не би могао успешно да се 
одвија: кинезитерапијско вежбање; контрола психофизичких и функционалних 



способности спортиста; 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. 

Члан 6. 

Ради постизања што бољих резултата, Савез утврђује потребу стручног образовања, 
оспособљавања и усавршавања стручњака у спорту путем разних видова едукације,  
учешћа на стручним и научним скуповима, семинарима и курсевима. 

Трошкове стручног образовања, оспособљавања и усавршавања плаћају Савез или 
спортске организације, чланице Савеза или сами стручњаци. 

Члан 7. 

Уколико стручњак у спорту врши усавршавање и стручно оспособљавање, Савез могу или 
чланица Савеза, са тим стручњаком могу да склопе уговор о утврђивању услова 
финансирања његовог усавршавања и да уговоре да та лица у одређеном временском 
периоду, по завршетку стручног образовања, оспособљавања и усавршавања, раде код њих 
под одређеним условима. 

Члан 8. 

Високошколске установе се баве пословима стручног оспособљавања за обављање 
одређених стручних послова у спорту, у складу са законом који регулише  високо 
образовање. 

Уколико високошколске установе немају интерес да врше едукацију за одређена спортска 
занимања и звања стручњака у спорту,то може организовати и бавити се тиме и Савез, у 
сарадњи са одговарајућом високошколском установом. 

Члан 9. 

Уколико Савез врши стручно оспособљавање, обавезан је да сваке године у јануару месецу 
доставе министарству надлежном за питања спорта (у даљем тексту: Министартсво), 
извештај о извршеном стручном оспособљавању у претходној години и да поднесе 
Министарству пријаву почетка обављања стручног оспособљавања, најкасније седам дана 
пре почетка уписа полазника стручног оспособљавања. 

Члан 10. 

Стручњаци у спорту које је ангажовао Савез, могу на два начина да регулишу свој статус: 
тако што могу да заснују радни однос са Савезом и закључе уговор о раду или да закључе 
уговор о стручном ангажовању. 

. Члан 11. 

Стручњак у спорту приликом закључења уговора о раду, односно уговора о стручном 
ангажовању, може посебно уговорити са Савезом давање једнократне накнаде која нема 



карактер зараде (накнада за закључење уговора, накнада за коришћење лика стручњака у 
спорту). 

Члан 12. 

 

Страни држављанин који обавља стручни рад у спорту у Републици Србији, поред услова 
прописаних Законом о спорту Републике Србије, мора да испуњава и друге услове 
утврђене прописима којима се уређује област запошљавања страних држављања у 
Републици Србији. 

 
ОБЛАСТ  РАДА СТРУЧЊАКА У СПОРТУ 
 

Члан 13. 

Рад стручњака у спорту у складу са законским актима и овим Правилником може бити: 

• планирање и спровођење кинезитерапијског вежбања;  
• 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 приредби, писање информативних и аналитичких 

новинских чланака у области спорта;  
• планирање и спровођење спортских приредаба;  
• посредовање у спортским трансферима;  
• спортски менаџмент; 
• организовање спортског пословања;  
• спортско суђење;  
• старање о безбедности, реду и сигурности на спортским приредбама и у спортским 

објектима;  
• старање о спречавању допинга у спорту.  

Члан 14. 

У зависности од степена образовања стручњаци у спорту имају одређена занимања а у 
оквиру њих разна звања. 

 Уколико стручњак има више спортско звање у оквиру једног спортског занимања, има 
право за обављање послова из нижег спортског звања из истог занимања. 

Члан 15. 



Контролу психофизичких и функционалних способности учесника у спортским 
активностима могу обављати лица која су стекла високо образовање за занимања у области 
спорта, односно физичке културе, као и лица која су стекла одговарајуће високо 
образовање из области психолошких, социолошких или медицинских наука у сарадњи са 
спортским стручњацима. 

Члан 16. 

Планирање и спровођење кинезитерапијског вежбања могу обављати лица која су стекла 
најмање високо образовање у области физичког васпитања и спорта из области 
кинезитерапије, у складу са законом. 

 Члан 17. 

Истраживачко-развојни и научноистраживачки рад у спорту могу обављати лица која 
имају одговарајуће наставно, односно научно звање, у складу са законом. 

ЗАНИМАЊА СТРУЧЊАКА У СПОРТУ 

Члан 18. 

Занимања стручњака у спорту које може ангажовати и за којима има потребу Савез могу 
бити:  

• организатор спортског пословања;  
• менаџер у спорту; 
• спортски посредник;  
• судија у спорту; 
• професионални спортиста; 
• спортски документалиста; 
• новинар у спорту; 
• спортски пропагандиста; 
• саветник у спорту; 
• спортски медицинар.  

 

ОРГАНИЗАТОР СПОРТСКОГ ПОСЛОВАЊА 
 

Члан 19. 

Најчешће занимање за којим има потребу свака спортска организација па и Савез је 
Организатор спортског пословања, који се бави пословима непосредно повезаним са 
функционисањем спортских организација (секретари, лица задужена за осигурање 
безбедности обављања спортских активности и делатности; лица задужена за антидопинг 
активности; лица задужена за планирање и управљање програмима; лица задужена за 
издавање дозвола за сезону и др).  

Члан 20. 

Карактеристични послови занимања организатора спортског пословања су: вођење 
интерне евиденције организација у области спорта: чланства, кадрова, објеката, опреме, 



спортских резултата и активности; регистрација и праћење испуњења уговора; планирање 
и управљање спортским програмима и пројектима; организовање спортских припрема и 
такмичења; припремање интерне документације и архиве организације у области спорта; 
организовање одржавања спортских објеката; достављање пријава за такмичење; 
регистрација учесника у обављању спортских активности и делатности; проналажење 
спортских талената и праћење спортских способности спортиста који учествују у 
спортским такмичењима; асистирање у маркентишким кампањама организације у области 
спорта; прикупљање спортских података и њихово анализирање и интерпретирање; 
координисање и планирање активности на обезбеђењу безбедности на спортским 
приредбама и у спортским објектима; координисање и планирање антидопинг активности; 
организовање послова око продаје и пласмана улазница. 

Члан 21. 

Звање у оквиру занимања организатора спортског пословања јесу: 

1) организатор спортских приредби; 

2) организатор спортских програма и пројеката; 

3) организатор спортских припрема и путовања; 

4) организатор одржавања спортских објеката; 

5) организатор безбедности у спорту; 

6) организатор антидопинг активности; 

7) спортски статистичар; 

8) спортски скаут; 

9) асистент за спортски маркетинг; 

10) организатор продаје улазница.  
Члан 22. 

Услови у погледу стручне спреме, односно оспособљености за стицање неког спортско 
звање из претходног члана, јесу: 

1) завршено средње образовање и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања 
III нивоа; 
2) завршено најмање више образовање и завршен одговарајући програм стручног 
оспособљавања II нивоа; 
3) завршено најмање више образовање из области спортског менаџмента; 
4) завршено високо образовање из области физичког васпитања и спорта и програм 
стручног оспособљавања I нивоа.  
 
 МЕНАЏЕР У СПОРТУ 

Члан 23. 

Менаџер у спорту је занимање лица која се баве руководећим пословима у организацијама 
у области спорта, односно пословима управљања, организовања, координације, планирања 
и контроле рада Савеза  и физичких лица запослених у Савезу, као и чланица Савеза. 



 

Члан 24. 

Карактеристични послови занимања менаџер у спорту јесу: организовање сусрета и 
такмичења; организовање система такмичења и учествовање у реализацији система 
такмичења; планирање коришћења објеката и контрола његовог извршења; припремање 
програма и пројеката и контрола њиховог извршења; припремање састанака стручних 
органа и органа управљања; надзор над интерном документацијом и радом ангажованих 
или запослених лица; интерно информисање чланова о раду; маркетиншке активности; 
пропагандне активности; сарадња унутар и између организација у Савезу и  у земљи, као 
сарадња и са  иностранством; вођење пословања; склапање уговора; спровођење одлука 
управних и стручних органа организације у области спорта. 
 

Члан 25. 

Звања у оквиру занимања менаџер у спорту јесу: 

1) оперативни спортски менаџер; 
2) спортски менаџер; 
3) спортски менаџер специјалиста.  

Члан 26. 

За стицање звања оперативни спортски менаџер неопходни су следећи услови: 

1) завршено средње образовање и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања 
III нивоа; 
2) завршено више или високо образовање и завршен одговарајући програм стручног 
оспособљавања II нивоа; 
3) завршено најмање више образовање, са радом на пословима непосредног руковођења 
организацијама у области спорта у трајању од најмање десет година.  
 

Члан 27. 

За стицање звања спортски менаџер неопходне су следећи услови: 

1) најмање завршене основне струковне студије из области спортског менаџмента; 
2) завршено више или високо образовање у трогодишњем трајања из области спортског 
менаџмента; 
3) завршено високо образовање из области економије, менаџмента или права и завршен 
одговарајући програм стручног оспособљавања I нивоа.  
 

Члан 28. 

За стицање звања спортски менаџер специјалиста неопходни су следећи услови:  

1) завршене  специјалистичке струковне студије спортског менаџмента; 
2) завршене основне академске студије спортског менаџмента у четворогодишњем 
трајању; 



3) завршене мастер студије спортског менаџмента; 
4) завршене мастер студије из области економије, менаџмента или права, са студијским 
садржајима из области спортског менаџмента и дипломским радом на тему из спортског 
менаџмента.  
 
СПОРТСКИ  ПРОПАГАНДИСТА 

Члан 29. 

Спортски пропагандиста је занимање лица која се баве пословима креирања, планирања и 
организовања пропагандних кампања и акција, односима са јавношћу и контактима са 
средствима јавног информисања за потребе, активности и афирмацију Савеза. 

Члан 30. 

Звање у оквиру занимања спортског пропагандисте јесте спортски пропагандиста.  

Члан 31. 

За стицање звања спортски пропагандиста неопходни су следећи услови: 

1) завршено средње образовање и завршен програм одговарајућег оспособљавања III 
нивоа; 
2) завршено најмање више образовање из области друштвених наука и завршен програм 
одговарајућег стручног оспособљавања II нивоа; 
3) завршено високо образовање из области комуникологије и медија, са усмерењем на 
област спорта (студијским садржајима или темом завршног рада).  
 
САВЕТНИК У СПОРТУ 

Члан 32. 

Саветник у спорту је занимање лица која се баве у спорту пословима вишег стручно-
саветодавног и технолошког карактера.  

Члан 33. 

Карактеристични послови занимања саветник у спорту јесу: учешће у креирању програма 
стручног информисања, усавршавања, оспособљавања и школовања кадрова; припремање 
планова и програма развоја активности, норматива и стандарда рада у организацијама у 
области спорта; спровођење трансфера научних знања/информација у технолошке 
поступке и методику обучавања, вежбања, тренинга и такмичења; стручно-саветодавни 
рад; извршавање надзора и контроле педагошких и организационих послова у 
организацијама у области спорта; учешће у спортским истраживањима. 

Члан 34. 

Звања у оквиру занимања саветник у спорту јесу:  
1) спортски саветник;  
2) виши спортски саветник.  

 

 



Члан 35. 

За стицање звања спортски саветник неопходни су следећи услови: завршене најмање 
дипломске академске студије из области физичког васпитања и спорта, запослење од 
најмање осам година у области спорта и врхунски спортски резултат. 

Члан 36. 

За стицање звања виши спортски саветник неопходни су следећи услови: најмање 
завршене мастер студије из области физичког васпитања и спорта, запослење од најмање 
десет година у области спорта и врхунски спортски резултат у сениорској конкуренцији. 

СПОРТСКИ МЕДИЦИНАР  
Члан 37. 

Спортски медицинар јесте занимање лица која се баве активностима унапређења 
медицинске заштите у организацијама у области спорта које нису лечење. 

Члан 38. 

Карактеристични послови занимања спортски медицинар јесу: праћење здравственог 
стања спортиста и њихове физичке и психичке припремљености; давање савета за 
унапређење здравља спортиста; организовање рада клубске амбуланте; организовање 
спровођења периодичних здравствених прегледа спортиста и службених лица 
клуба/репрезентације; вођење клубске/репрезентативне медицинске картотеке; 
организовање опоравка спортиста; здравствено васпитање спортиста; медицинско 
дежурство на такмичењима; организовање периодичних тестирања функционалних 
способности; организовање превентивних медицинских активности; пружање медицинске 
помоћи спортистима за време тренинга и такмичења. 

Члан 39. 

Звања у оквиру занимања спортски медицинар јесу: 

1) клубски лекар; 
2) лекар спортске репрезентације; 
3) спортски физиотерапеут; 
4) виши спортски физиотерапеут.  

Члан 40. 

За стицање звања спортски медицинар неопходни су следећи услови:  

1) за звање клубски лекар - завршене најмање дипломске академске студије из 
области медицинских наука; 

2) за звање лекар спортске репрезентације - завршена најмање специјализација из 
области спортске медицине; 

3) за звање спортски физиотерапеут - најмање одговарајућа средња медицинска 
стручна спрема (физиотерапеутски техничар); 



4) за звање виши спортски физиотерапеут - завршене најмање одговарајуће 
струковне студије из области медицинских наука (струковни физиотерапеут).  

 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 41. 

Савез у релизацији својих спортских активности и циљева могу ангажовати неке од 
стручњака у спорту наведене у овом Правилнику, као уколико се укаже потреба и било 
којег другог стручњака у спорту у складу  са законом. 
 

Члан 42. 

За тумачење одредби овог правилника је надлежан Извршни одбор Савеза. 

Члан 43. 

Правилник ступа на снагу 8 дана од објављивања на огласној табли у седишту Савеза. 

 

            Председник 

          _______________ 

              М. Сц. Мирослав Копања 
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