
 На основу члана 27. Закона о спорту (“Службени гласник РС”, број 10/16) и члана 

37. Статута Савеза Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик, Управни 

Одбор на седници одржаној 15.01.2017. године усвојио је 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛА ЗА РАД - ЛИЦЕНЦИ У СПОРТСКИМ ГРАНАМА: БОДИ 

БИЛДИНГ И ФИТНЕС И ОБЛАСТИ СПОРТА: СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА 

 

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Правилник о издавању дозвола за рад - лиценци (у даљем тексту Правилник), 

садржи услове под којима се издаје дозвола за рад - лиценца (у даљем тексту лиценца) и 

регулише права и обавезе Спортских организација (у даљем тексту Спортска 

организација) и Спортских стручњака (у даљем тексту Спортски стручњак) за гране 

спорта: боди билдинг и фитнес и области спорта: спортска рекреација. 

 

II - ОБАВЕЗЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Члан 2. 

 

 У складу са чланом 35. Закона о спорту, Спортска организација регистрована за 

гране спорта: боди билдинг и/или фитнес и/или области спорта: спортска рекреација у 

обавези је да ангажује најмање једног спортског стручњака који поседује важећу дозволу 

за рад (лиценцу) издату од Савеза Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик 

- Надлежаног националног спортског савеза за гране спорта: боди билдинг и фитнес и 

области спорта: спортска рекреација. 

 Спортска организација не може ангажовати спортског стручњака који не поседује 

важећу лиценцу. 

 

 

Члан 3. 

 

 Лиценца се издаје на захтев спортског стручњака у складу са Законом о спорту 

(“Службени гласник РС”, број 10/16), Правилником о дозволи за рад спортских стручњака 

и Правилником о номенклатури спортских занимања и звања (“Сл. гласник РС”, бр. 

7/2013) и овим Правилником. 

 

 

Члан 4. 

 



 Спортска организација која ангажује Спортског стручњака без прописане лиценце 

сноси последице у складу са чланом 175. Закона о спорту (“Службени гласник РС”, број 

10/16). 

 

III - ОБАВЕЗЕ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА 

 

Члан 5. 

 

 Спортски стручњаци који су добили лиценцу обавезни су да поштују Правила 

Савеза Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик (у даљем тексту Савез). 

 У случају да спортски стручњак не обавља посао у складу са Законом и правилима 

Савеза покренуће се поступак одузимања лиценце несавесном спортском стручњаку. 

 

V - ИЗДАВАЊЕ И ОБНОВА ЛИЦЕНЦИ 

 

Члан 6. 

 

 Захтев за издавање и обнову лиценци поднесе спортски стручњаци који испуњавају 

услове у складу са овим Правилником. 

Приликом подношења Захтева дужни су да приложе: 

1. копија личне карте (исчитана уколико поседује чип); 

2. фотографија (величине 2.5*3.5 цм); 

3. лекарско уверење – не старије од шест месеци; 

4. копију дипломе завршене стручне спреме или уверења завршене стручне 

оспособљености, односно доказ о стеченом одговарајућем спортском звању, у 

складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања; 

5. за обнову лиценце доказ о обављеном стручном усавршавању (најмање осам часова 

годишње), Члан 28. став 7. и Члан 30. став 1 Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 

10/16); 

6. потврду о уплаћеној такси за лиценцу. 

 

Савез у складу са Законом о спорту и Статутом ССББФБФА формира Комисију за 

лиценцирање спортских стручњака (у даљем тексту Комисија). 

Комисија за лиценцирање одлучује о сваком поднетом захтеву за издавање и 

обнову лиценци и утврђује испуњеност услова из става 2 овог члана. 

Износ таксе из става 2. тачка 6. овог члана, на предлог Комисије, утврђује Управни 

Одбор Савеза уз сагласност Министарства надлежног за спорт у складу са Правилником о 

дозволи за рад спортских стручњака (“Сл. гласник РС”, бр. 7/2013). 

 

 

Члан 7. 

 

Комисија може захтевати да заступник Спортске организације и спортски стручњак 

поднесу и друге доказе уколико процени да је то неопходно, као и да изврши проверу 

веродостојности приложених докумената. 

 



 

Члан 8. 

 

Лиценца се издаје на захтев спортског стручњака и важи три године. 

Лиценце се издају два пута у току године и то у фебруару за захтеве поднете до 

1.фебруара и августу за захтеве поднете до 1.августа текуће године. 

По истеку важења лиценце, спортски стручњак може обновити лиценцу у складу са 

овим Правилником и Правилником о дозволи за рад спортских стручњака (“Сл. гласник 

РС”, бр. 7/2013).  

 

VI - ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ 

 

Члан 9. 

 

Савез у складу са Законом и Статутом ССББФБФА формира Комисију за 

лиценцирање спортских стручњака. 

Комисију за лиценцирање спортских стручњака сачињавају један члан кога именује 

Високошколска установа са којом Савез има закључен уговор о стручној сарадњи и два 

члана које именује Савез. 

Два члана Комисије испред Савеза именује Управни Одбор ССББФБФА. 

Комисија одлучује о сваком поднетом захтеву за издавање и обнову лиценци и 

утврђује испуњеност услова. 

Савез издаје дозволу за рад – лиценцу Спортском стручњаку на основу одлуке 

Комисије. 

Комисија води Евиденцију издатих, обновљених и одузетих лиценци у складу са 

Законом о спорту. 

 

VII - СПОРОВИ 

 

Члан 10. 

 

Спорове између спортске организације и спортског стручњака решавају органи, 

који су по прописима Савеза надлежни за решавање спорова, односно комисије Савеза 

које одлучују о овим питањима у складу са статутом Савеза и Законом о спорту. 

 

VIII - КОНТРОЛА ЛИЦЕНЦИ 

 

Члан 11. 

 

Комисија води евиденцију издатих лиценци у складу са Законом. 

 Контролу над издатим лиценцама врши Комисија за издавање лиценци, спортски 

Инспектор, спортски стручни Надзорник и Управни одбор Савеза. 

 

IX - ВРСТА ЛИЦЕНЦЕ 

 

Члан 12. 



 

 Овим Правилником утврђена су 4 (четири) нивоа Лиценци: 

 

 А лиценца 

 Б лиценца 

 Ц лиценца 

 Д лиценца 

 

 

Члан 13. 

 

 Приликом подношења захтева за издавање лиценце, спортски стручњак подноси и 

осталу документацију неопходну за стицање одређене лиценце прдвиђену чланом 6. овог 

правилника и Правилником о номенклатури спортских занимања и звања (“Сл. гласник 

РС”, бр. 7/2013). 

 

 

Члан 14. 

 

За добијање А лиценце потребно је: 

 Минимум стечено звање спортски тренер специјалиста у боди билдингу и фитнесу. 

 Минимум стечено звање специјалиста спортске рекреације. 

 

За добијање Б лиценце потребно је: 

 Минимум стечено звање спортски тренер. 

 Стечено звање оперативни боди билдинг и фитнес тренер и стечен статус 

врхунског спортског тренера - заслужни тренер или тренер међународног ранга. 

 Минимум стечено звање организатор спортске рекреације. 

 

За добијање Ц лиценце потребно је: 

 Завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа. 

 

За добијање Д лиценце потребно је: 

 Завршен програм стручног оспособљавања најмање II нивоа. 

 

 

Члан 16. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Савеза 

Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ССББФБФА 

Горан Ивановић 


