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која имају одговарајуће образовање за те врсте послова и доприносе 

квалитетнијој реализацији спортских процеса у атлетици.  

Члан 3. 

(разврставање атлетских стручњака) 

(1) Атлетски стручњаци се разврставају у складу са Правилником о 

номенклатури звања и занимања у спорту Републике Србије. 

Члан 4. 

(стручни рад у атлетици) 

(1)  Стручни рад у атлетици, у смислу Закона о спорту РС и овог 

Правилника, посебно обухвата: планирање и спровођење 

образовно-васпитних активности са децом и омладином; тренинг 

атлетичара-такмичара; стручно оспособљавање и усавршавање атлетских 

стручњака; контролу психофизичких и функционалних способности учесника 

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

стручно-саветодавни и стручно-информативни рад; планирање атлетских 

програма и пројеката; документовање стручне литературе; креирање, 

планирање и организовање пропагандних кампања и акција, односа са 

јавношћу и контаката са средствима јавног информисања у области 

атлетике; планирање и спровођење такмичења и приредби; посредовање у 

спортским трансферима; организовање спортског пословања; старање о 

безбедности, реду и сигурности на атлетским такмичњима и приредбама.  

(2) Стручни рад у атлетским клубовима који су чланови Атлетског Савеза 

Србије могу да обављају искључиво:  
1. Стручњаци који испуњавају услове предвиђене Овим и Правилником о

номенклатури спортских занимања и звања РС; 
2. Лица која поседују дозволу за рад (Лиценцу) издату од стране међународне

атлетске федерације (IAAF).

Члан 5. 

(обавеза перманентног образовања) 

(1)  Атлетски стручњаци су дужни да планирају и евидентирају стручни рад 

који обављају у атлетским организацијама, у складу са правилима АСС која 

обавезно уређују садржину планова рада и евиденције о реализацији 

стручног рада.  

(2)  Атлетски клубови утврђују обавезу образовања, стручног оспособљавања 

и усавршавања стручњака у области атлетике и обезбеђују услове за 



остваривање тих потреба, у сарадњи са Атлетским Савезом Србије.  

 

Члан 6.  
(стручно усавршавање) 

 
(1) Под стручним усавршавањем подразумева се стицање знања и вештина 

стручњака, које обухвата континуирану едукацију током радног века, као и 

учешће на стручним и научним скуповима, семинарима и курсевима у 

области атлетике. 
 
(2) Стручни савет Атлетског Савеза Србије на почетку календарске кодине 

утврђује програм перманентног стручног образовања и прописује начин 

вредновања појединих активности (предавања, семинара, саветовања и др.) 

које су од значаја за добијање и обнављање дозволе за рад (лиценце). 
 

Члан 7.  
(издавање и обнављање лиценци) 

 
(1) Атлетски Савез Србије, у сарадњи са високошколском установом са 

којом има закључен уговор о стручној сарадњи, издаје, обнавља и одузима 

дозволу за рад (Лиценцу) атлетским стручњацима, у складу са Законом о 

спорту, овим Правилником, као и правилима надлежног међународног 

спортског савеза. 
 
(2)  Атлетски Савез Србије води евиденцију издатих, обновљених, односно 

одузетих дозвола за рад (Лиценци).  
 
(3)  Дозвола за рад (Лиценца) се атлетском стручњаку издаје за период од 

три године, у складу са Oвим правилником.  
 
(4)  По истеку важења, атлетски стручњак је обавезан да обнови дозволу за 

рад (Лиценцу) уз испуњавање посебних услова везаних за:   
1.  стручно усавршавање (кроз семинаре, клинике, учешће на конгресима, 

такмичењима и сл.) и   
2.  резултате остварене у пракси које прописује и вреднује Атлетски Савез 

Србије.  
 
(5)  Дозвола за рад (Лиценца) издата спортском стручњаку од стране 

међународне атлетске федерације сматра се важећом дозволом за рад, у 

смислу Закона о спорту, за период на који издата.  
 
 

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ АТЛЕТСКИХ СТРУЧЊАКА 
 

Члан 8.  
(општи услови за издавање лиценце) 

 
(1)  Атлетски савез Србије издаје одговарајућу дозволу за рад (Лиценцу) 



атлетском стручњаку:   
1.  ако испуњава услове у погледу стручне спреме или стручне оспособљености, 

односно ако има одговарајуће спортско звање, у складу са Законом и 

Правилником о номенклатури спортских занимања и звања;   
2.  ако је регистрован или ангажован од стране атлетског клуба који је члан 

Атлетског савеза Србије;   
3.  ако је здравствено способан за обављање стручног рада у атлетици;  
4.  ако има одговарајуће радно или атлетско (такмичарско) искуство;  
5.  ако је обавио стручно усавршавање у складу са правилима Атлетског савеза 

Србије;  
6.  ако спортском стручњаку није забрањено обављање стручног рада у 

атлетици за период важења дозволе за рад;   
7.  ако има постигнуте одговарајуће спортске резултате, у складу са спортским 

правилима Атлетског савеза Србије;  

8.  ако уплати накнаду за трошкове издавања дозволе за рад.  
 
(2)  При утврђивању испуњености услова из става 1. тачка 1) овог члана, у 

поступку издавања дозволе за рад (Лиценце) не сме 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.  
 
(3)  Атлетски савез Србије може да изда дозволу за рад највишег нивоа 

само стручњаку који има одговарајуће спортско звање које се стиче на 

основу стручне спреме, односно кроз образовање у акредитованим 

високошколским установама у области спорта и физичког васпитања, у 

складу са Законом и правилником којим се уређује номенклатура спортских 

занимања и звања.  

 

Члан 9.  
(општа правила за обнављање лиценци) 

 
(1)  Атлетски стручњак, ради обнављања дозволе за рад (Лиценце), подноси 

захтев Атлетском савезу Србије 60 дана пре истека рока на који му је 

претходна дозвола за рад издата.  
 
(2)  Атлетском стручњаку се може обновити дозвола за рад ако је, у складу 

са Законом и овим правилником, у периоду важења дозволе за рад стекао 

минимално 5 бодова годишње, односно 15 бодова за 3 године стручног 

усавршавања у складу са планом и правилима Стручног савета АСС, и ако је 

у том периоду стекао одговарајуће стручно искуство.  
 
(3)  У процесу остваривања бодова за обнављање лиценце из претходног 

става овог члана, поједине активности стручног усавршавања вреднују се на 

следећи начин:  ` 
1. Учешће на семинару у оквиру годишњих Дана Атлетике – 5 бодова,  
2. Предавање на стручној трибини организованој од стране АСС – 4 бода 



3. Учешће на стручној трибини организованој од стране АСС и Стручног 
савета АСС – 3 бода 

4. Међународни семинари у организацији IAAF–а – од 8 до 12 бодова, при 
чему о броју признатих бодова одлучује Комисија за лиценцирање АСС на 
основу приложене документације,  

5. Остали видови стручног усавршавања организоване од стране других 

спортских меродавних институција (ССС, ОКС, МОС, итд.) које анализира 

и вреднује Комисија за лиценцирање АСС на основу приложене 

документације – 3 бода.  

6. Веродостојност доказне документације о учешћу на стручном 

усавршавању проверава Комисија за лиценцирање АСС, а сваки облик 

кривотворења документације биће санкционисан. 

(4)  Ако атлетски стручњак у току трајања дозволе за рад стекне  

више спортско звање, сматра се да је испунио услове из става 2. овог члана.  
 
(5) Атлетски 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 2. овог члана. 
 
 

Члан 10.  
(врсте лиценци) 

 
(1)  Овим Правилником су за атлетске стручњаке предвиђене три врсте (три 

нивоа) дозволе за рад (Лиценце):   
1.  Основна лиценца (Basic),  
2.  Профи лиценца (Profy) и  

3.  Мастер лиценца (Master).  
 
(2)  За стицање сваке од три лиценце неопходно је испунити опште и 

посебне услове прописане овим Правилником.  

 

(3)  Врстом (нивоом) лиценце регулише се врста послова које може да 

обавља лице ангажовано у области атлетике.  
 
(4)  Самоиницијативно обављање послова у атлетским организацијама које 

су чланови АСС, без поседовања одговарајуће лиценце, аутоматски 

суспендује лице без лиценце из започетих послова и захтева покретање 

поступка пред дисцилинском комисијом Атлетског Савеза Србије и пријаву 

надлежном органу за стручни надзор и инспекцијске послове ресорног 

Министарства.  
 

 

Члан 11.  
(услови за стицање основне лиценце) 



 
(1)  За стицање Основне лиценце (основне дозволе за рад) у области 

атлетике на територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:  

1.  Минимално стечено звање Оперативни тренер атлетике, а у складу са 

Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике 

Србије;  
 

2.  Најмање једногодишње радно искуство на пословима демонстратора или 

сарадника тренера у клубу који је регистрован од стране АСС;   
 3. Измирене финансијске обавезе према Атлетском Савезу Србије, на име 

трошкова издавања лиценце.  

 (2) Кандидати који су у акредитованој високошколској установи завршили 

студијски програм из области атлетике и стекли одговарајуће високо (или 

више) образовање, аутоматски стичу Основну дозволу за рад (Лиценцу).  
 
(3)  Основна лиценца за рад у области атлетике се мора обновити након 

три године, при чему Атлетски Савез Србије може да пропише и додатне 

услове за свако наредно обнављање лиценце које се састоји од активног 

учествовања на стручним семинарима, предвиђеним годишњим планом 

перманентног стручног образовања АСС.  

 
Члан 12.  

(послови са основном лиценцом) 
 

(1) Важећа Основна лиценца атлетском стручњаку омогућава да (у 

сарадњи са Атлетским Савезом Србије и под његовим надзором), 

на територији Републике Србије, самостално или у оквиру атлетског 

клуба спроводи обуку почетника и подучава их атлетским 

вештинама.  

(2) Обавља послове вође екипе или одговорног лица на званичним 

атлетским такмичењима у земљи; 
 

 (3)  Лице које поседује Основну лиценцу стечену на име завршеног 

програма стручног оспособљавања III нивоа не може самостално да 

планира и спроводи тренажни процес са децом.  

 (4)  Лице које поседује Основну лиценцу стечену на име завршене више или 

високoг образовања у области физичког васпитања и спорта (звање тренер у 

атлетици; професор спорта и физичке културе, мастер професор спорта и 

физичке културе, итд..) може у оквиру клуба самостално планирати и 

спроводити тренажни процес са децом.  
Члан 13.  

(услови за стицање профи лиценце) 
 
(1)  За стицање Профи лиценце у области атлетике на територији Републике 

Србије, неопходни су следећи услови:  



1. Минимално стечено звање Оперативни тренер атлетике (програм 

стручног оспособљавања III нивоа) у складу са Правилником о номенклатури 

спортских занимања и звања Републике Србије стечено искључиво у 

акредитованим високошколским институцијама, и освајањем више (3+) првих 

места на Првенству Србије атлетичара/ки које тренира у старије јуниорској и 

сениорској конкуренцији, не рачунајући екипне резултате и резултате у 

штафети.“   

2. Минимално стечено звање Тренер атлетике кроз систем високих 

струковних или академских студија, у складу са Правилником о номенклатури 

спортских занимања и звања Републике Србије, уз остварене запажене 

резултате (медаље на ПС) атлетичара/ки у свим узрасним категоријама, не 

рачунајући екипне резултате и резултате у штафети; или 

3. Минимално стечено образовање Професор спорта и физичког 

васпитања кроз систем високих струковних или академских студија, у складу 

са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике 

Србије, уз остварене запажене резултате (медаље на ПС) атлетичара/ки које 

тренира у свим узрасним категоријама, не рачунајући екипне резултате и 

резултате у штафети; или 

4. Минимално стечено образовање Мастер Професор спорта и физичког 

васпитања кроз систем високих струковних или академских студија, у складу 

са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике 

Србије, уз остварене запажене резултате (медаље на ПС) атлетичара/ки које 

тренира у свим узрасним категоријама, не рачунајући екипне резултате и 

резултате у штафети; 

5. Измирене финансијске обавезе према Атлетском Савезу Србије, на 

име трошкова издавања лиценце.  

6. Најмање две године стручног рада у атлетској организацији која је члан 

АСС. 
 
(2)  Профи лиценца за рад у области атлетике се мора обновити након три 
године, при чему Атлетски Савез Србије може да пропише и додатне услове 
за свако наредно обнављање лиценце. Ови услови подразумевају:  
  

1.  активно учешће на стручним семинарима предвиђеним годишњим планом 
перманентног стручног образовања АСС,  

2.  допринос атлетског стручњака пракси,  

3.  остварени резултати на домаћим и међународним такмичењима.  
 
(3)  Процену испуњености услова из става 1. и 2. овог члана спроводи 

Комисија за лиценцирање Атлетског Савеза Србије.  
 

Члан 14.  



(послови са профи лиценцом) 
 

(1) Важећа Профи лиценца атлетском стручњаку омогућава да (у сарадњи 

са Атлетским Савезом Србије и под његовим надзором) на територији 

Републике Србије обавља следеће послове у области атлетике:  
-  Самостално или у оквиру атлетског клуба спроводи обуку почетника и 

подучава их атлетским вештинама;  
-  Самостално или у оквиру атлетског клуба спроводи тренажни процес 

селектираних атлетичара;   
-  Обавља послове вође екипе или одговорног лица на званичним атлетским 

такмичењима у земљи и иностранству;   
-  Буде ангажован за националног тренера од стране Атлетског Савеза Србије.  

 

Члан 15.  
(услови за стицање мастер лиценце) 

 
(1)  За стицање Мастер лиценце у области атлетике на територији Републике 
Србије, неопходни су следећи услови:  

1.  Минимално стечено звање Тренер атлетике кроз систем високих струковних 

или академских студија, у складу са Правилником о номенклатури спортских 

занимања и звања Републике Србије;   

2.  Да је најмање један атлетичар/ка кога/ју је тренирао, искључиво као 

појединац, односно, не као члан екипе или члан штафете, освојио/ла или 

остварио/ла као спортиста Републике Србије:  

  
1)  1. до 12. место у техничким дисциплинама на Олимпијским играма или 

светском првенству за сениоре/ке,   
2)  1. до 16. место у тркачким дисциплинама на Олимпијским играма или 

светском првенству за сениоре/ке,   
3)  1. до 8. место на европском првенству за сениоре/ке,  
4)  медaљу на зимском купу Европе за сениоре/ке,  
5)  медаљу на европском првенству за млађе сениоре/ке,  

6)  медаљу на Медитеранским играма или Универзијади,  
7)  медаљу на светском или европском првенству за јуниоре/ке; ЕЈОФ-у или 

ЈОГ-у,  

8)  национални рекорд за сениоре/ке.  
 

3.  Измирене финансијске обавезе према Атлетском Савезу Србије, на име 

трошкова издавања лиценце; 

4. Најмање четири године стручног рада у атлетској организацији која је члан 

АСС. 

  

(2) Мастер лиценца за рад у области атлетике се мора обновити након три 

године, при чему Атлетски Савез Србије може да пропише и додатне услове 

за свако наредно обнављање лиценце. Ови услови подразумевају:  



  
1.  активно учешће на стручним семинарима предвиђеним годишњим планом 

перманентног стручног образовања АСС;   
2.  допринос атлетског стручњака пракси;  

3.  остварени резултати на домаћим и међународним такмичењима.  

 

(3) Процену испуњености услова из става 1. и 2. овог члана спроводи Комисија за 

лиценцирање Атлетског Савеза Србије.  
 

Члан 16. 

(послови са мастер лиценцом) 
 
(1)  Важећа Мастер лиценца атлетском стручњаку омогућава да (у сарадњи 

са Атлетским Савезом Србије и под његовим надзором) на територији 

Републике Србије обавља следеће послове у области атлетике:  
-  Самостално или у оквиру атлетског клуба спроводи обуку почетника и 

подучава их атлетским вештинама;  
-  Самостално или у оквиру атлетског клуба спроводи тренажни процес 

селектираних атлетичара;   
-  Обавља послове вође екипе или одговорног лица на званичним атлетским 

такмичењима у земљи и иностранству;   
-  Буде ангажован за националног тренера од стране Атлетског Савеза Србије;  

 

Члан 17.  
(лиценцирање стручњака са завршеним спортским факултетом или 

вишом школом) 
  
(1)  Стручни савет Атлетског Савеза Србије, у сарадњи са високошколском 

установом, а у складу са чланом 15. овог Правилника и са стандардима 

међународне атлетске федерације, кандидатима из става 1. овог члана 

може да одреди додатне критеријуме за добијање Мастер лиценце (дозволе 

за рад највишег нивоа).   
(2)  По истеку важеће лиценце, на кандидате из става 1. овог члана се 

примењују сви услови за обнављање дозволе за рад (Лиценце) прописани 

овоим Правилником.  

 

ПОСТУПАК ЛИЦЕНЦИРАЊА АТЛЕТСКИХ СТРУЧЊАКА 
 

Члан 18.  
(поступак лиценцирања; улога и састав комисије за 

лиценцирање) 
 

(1)  Поступак лиценцирања спроводи Комисија за лиценцирање коју 

именује Управни одбор АСС. Поступак лиценцирања се спроводи на основу 



поднете документације.  
 
(2)  Комисија за лиценцирање из става 1. овог члана је орган Управног 

одбора АСС и њему је директно одговорна за свој рад.  
 

(3)  Комисију за лиценцирање сачињавају три члана и то:  
 

1.  Представник акредитоване високошколске установе са којом АСС има 

закључен уговор о стручној сарадњи, а који је изабран у наставничко звање из 

области спорта и физичког васпитања, и који је уједно и председник Комисије 

за издавање дозвола за рад;  
2.  Представник Правне Комисије АСС;   
3.  Представник Заједнице атлетских тренера Србије који има минимално звање 

тренера атлетике стечено кроз систем високог образовања у складу са 

Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије 

и поседује Мастер лиценцу.  

(4)  Техничке послове Комисије за лиценцирање обавља секретар Комисије 

кога именује директор АСС.  

(5)  Секретар Комисије: прикупља документацију, води записник на 

седницама Комисије, води евиденцију о одлукама Комисије (издатим 

лиценцама и одбијеним захтевима) и обавештава кандидате о одлукама 

Комисије.  

(6)  Чланови комисије за лиценцирање имају право на надокнаду трошкова 

за свој рад. О висини надокнаде одлуку доноси Управни одбор АСС.  

 

 

Члан 19.  
(документација за лиценцирање атлетских стручњака) 

 
(1)  Комплетна документација у поступку лиценцирања атлетских стручњака 

мора да садржи следеће:   
-  Захтев за издавање лиценце попуњен на прописаном обрасцу;  
-  Кратку биографију (CV);  
-  Две фотографије (као за личну карту или пасош);  
-  Доказ о измирењу трошкова поступка лиценцирања који се уплаћују на рачун 

АСС (уплатница или извод из банке)након добијања одлуке;  
-  Доказ о стеченом степену образовања или стручне оспособљености 

(оверена Диплома или Уверење);  

-  Друге потребне доказе прописане овим Правилником, у зависности од врсте 

лиценце која се тражи.  
 
(2)  Комплетну документацију прописану овим Правилником атлетски 

стручњак - кандидат доставља канцеларији АСС, која се предаје секретару 

Комисије за лиценцирање.  

 

Члан 20.  



(поступак лиценцирања и жалба на одлуке) 
 
(1)  Поступак издавања Лиценце (дозволе за рад) атлетским стручњацима, 

без обзира на врсту лиценце, спроводи се на следећи начин:  
 

1.  Заинтересовани атлетски стручњак свој захтев за лиценцирање са 

прописаном документацијом доставља канцеларији АСС;  
 

2.  Документацију прегледају и анализирају чланови Комисије за лиценцирање у 

складу са стандардима прописаним овим Правилником. Уколико 

документација није комплетна, Комисија за лиценцирање о томе обавештава 

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

ни тада документације не буде комплетна, Захтев се аутоматски одбацује.   
3.  Комисија за лиценцирање разматра искључиво комплетну документацију и у 

року од 30 дана, рачунајући од дана када је документација евидентирана као 

комплетна, подносиоца захтева обавештава о својој одлуци.   
4.  Атлетски Савез Србије подносиоцу захтева, који је позитивно решен, издаје 

дозволу за рад (лиценцу) потписану од стране овлашћеног лица. У случају 

када је захтев одбијен, Комисија за лиценцирање о томе обавештава 

подносиоца, образлаже разлог за неиздавање Лиценце и даје поуку о 

правном леку.  
 
(2)  На одлуку Комисије за лиценцирање АСС кандидат који није добио 

дозволу за рад, има право жалбе Управном одбору АСС и то у року од 8 дана 

од дана пријема одлуке. Управни одбор АСС може да одбије или усвоји 

жалбу. Уколико Управни одбор АСС усвоји жалбу, наложиће Комисији за 

лиценцирање АСС да преиспита своју одлуку.   
 У случају да Комисија за лиценцирање АСС поново донесе одлуку да 

подносилац захтева за лиценцирање не испуњава услове прописане за 

добијање лиценце, подносилац захтева за лиценцирање има право жалбе 

Управном одбору АСС и то у року од 8 дана од дана пријема одлуке. Одлука 

Управног одбора АСС је коначна.  
 

Члан 21.  
(изглед и садржај обрасца дозволе за рад атлетског стручњака) 

 
(1)  Дозвола за рад (Лиценца) се атлетском стручњаку издаје на обрасцу 

димензија 85 x 55 милиметара. Штампа се на 200-грамском картону и налази 

се у пластифицираном заштитном омоту. Различити нивои лиценци атлетских 

стручњака се штампају словима различитих боја и на различито тонираним 

подлогама и то:   
-  Основна лиценца (Basic) – Бела подлога са црним словима  
-  Профи лиценца (Profy) – Плава подлога са белим словима  

-  Мастер лиценца (Master) – Црвена подлога са белим словима  
 



(2)  Дозвола за рад атлетског стручњака обавезно садржи:   
•  Атлетски савез Србије и визуелни лого АСС,   
•  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 обављају,   
•  Печат АСС,   
•  Потпис лица овлашћеног за заступање АСС.  

 

Члан 22.  
(плаћање трошкова) 

 

(1)  Управни одбор АСС утврђује трошкове издавања и обнављања дозволе за 

рад, уз претходну сагласност Министарства надлежног за спорт.  
 
(2)  Трошкове лиценцирања, стручног образовања, оспособљавања и 

усавршавања плаћају директно атлетске организације или заинтересовани 

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

складу са Законом. 

(3)  Aтлетски стручњаци који су пензионери ослобођени су обавезе плаћања 

трошкова издавања и обнављања Лиценце.   
 
 

 

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА И ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ 
 

Члан 23.  
(важност и продужење лиценце) 

 
(1)  Дозвола за рад у области атлетике (Лиценца) аутоматски престаје да 

важи на дан истека периода на који је издата.  
 
(2)  Атлетски стручњак је у обавези да од Комисије за лиценцирање 

Атлетског Савеза Србије затражи продужење исте или издавање друге 

лиценце 60 дана пре истека важеће. Уколико Комисија за лиценцирање у 

року од 60 дана не реши благовремено поднети захтев, односно својом 

неажурношћу прекорачи рок до којег је важила претходна лиценца, атлетски 

стручњак има право да и даље обављаа послове које му је омогућавала 

истекла лиценца, све до тренутка обнављања старе или издавања нове 

лиценце.  

(3) Уколико лиценцирани атлетски стручњак и након обавештења секретара 

Комисије, у року од 60 дана од послатог обавештења не обнови дозволу за 

рад, сматраће се да је од продужетка дозволе за рад одустао, и скинуће се 



са списка лиценцираних атлетских стручњака. 

 

 

Члан 24.  
(одузимање лиценце) 

 
(1) Атлетски савез Србије одузима дозволу за рад (Лиценцу) атлетском 

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 у складу са Законом о спречавању допинга у спорту Републике 

Србије, изречена мера трајне забране обављања функција у области спорта 

због повреде антидопинг правила или за онај временски период за који му је 

изречена мера забране обављања функција у области спорта због повреде 

антидопинг правила;   
6)  ако се накнадно утврди да је поднео неистиниту или кривотворену 

документацију на основу које му је издата лиценца;   
7)  ако у периоду трајања лиценце изгуби услове неопходне за поседовање 

издате лиценце;  
 

8)  ако својим активностима нарушава углед Атлетског Савеза Србије и служи се 

нечасним и недозвољеним средствима.  

9) И у другим случајевима предвиђеним Дисциплинским Правилником АСС. 
 
(2)  Атлетски стручњак коме је одузета дозвола за рад у складу са ставом 1. 

овог члана мора у року од осам дана од дана пријема одлуке о одузимању 

дозволе за рад (Лиценце) да је врати Атлетском савезу Србије.  
 
 

Члан 25. 

                            (прелазне одредбе) 

 

(1)Дозволе за рад које је издала Комисија за издавање дозвола за рад 

атлетским стучњацима по старом Правилнику, и даље остају на снази, с тим 

што се свим атлетским стручњацима са нижом лиценцом даје могућност да 

аплицирају за вишу, у случају да испуњавају услове прописане овим 

Правилником. 

(2)Страни спортски стручњаци, односно лица са страним држављанством 

који имају одговарајуће образовање или стручну оспособљеност у области 



атлетике, у складу са Законом државе чији су држављани, сматрају се 

спортским стручњаком у смислу Закона о спорту, Правилником о 

номенклатури занимања и звања и овим Правилником.   
 

 

          Члан 26. 

(правоснажност правилника) 
 

(1) Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања и објављивања на сајту 

АСС. Његовим ступањем на снагу престајe да важи Правилник о изменама и 

допунама Правилника о дозволи за рад атлетских стручњака који је усвојио 

УО АСС 20.12.2017. године. 
 

Закључно са чланом 26 (двадесетишест). 
 
 
 

 

У Београду, 11. децембра, 2019. године 

 

 

 

 

 

Председник УО АСС 

 

Веселин Јевросимовић 
 
 

 

 




