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Упутство спортским организацијама коју документацију треба да припреме приликом
вршења надзора над стручним радом (за занимања тренер у спорту, инструктор у спорту и
организатор рекреације у спорту) у њиховој организацији

1. Дипломе о стеченом образовању или уверења о степену стручне оспособљености, за све
спортске стручњаке (тренере у спорту, инструкторе у спорту и организаторе рекреације у
спорту).
2. Дозволе за рад за све спортске стручњаке (лиценце).
3. Уговоре са спортским стручњацима или одлуке надлежног органа организације о
њиховом ангажовању.
4. Планови и програми стручног рада (за занимања тренер у спорту, инструктор у спорту и
организатор рекреације у спорту).
5. Евиденција стручног рада и контроле стручног рада (тестирања).
6. Уколико организација има више спортских стручњака обавезно одређује једног спортског
стручњака као лице задужено за унутрашњи надзор над стручним радом. Ово се
потврђује уговором са спортским стручњаком у коме је назначено да је он лице задужено
за унутрашњи надзор над стручним радом или одлуком надлежног органа организације о
именовању лица задуженог за унутрашњи надзор над стручним радом.
7. Доказ о власништву за простор у ком се тренира или уговор о закупу, послузи...
8. План стручног образовања, оспособљавања и усавршавања спортских стручњака.
9. Обавеза утврђивања здравствене способности.
Припремити евиденције о здравственој способности спортиста и спортских стручњака
(извештаји, такмичарске легитимације). За спортисте и спортске стручњаке који
учествују у спортском такмичењу мора бити утврђена здравствена способност не старија
од шест месеци. За остале спортисте и спортске стручњаке мора бити утврђена
здравствена способност пре укључивања у организоване спортске активности.
10. За све регистриване спортисте у савезу доказ о регистрацији (такмичарска легитимације
и сл.).
11. Евиденција и документација о лицима повређеним током обављања спортских
активности.
12. Уговоре о осигурању (полисе осигурања) за врхуске спортисте и врхунске спортске
стручњаке или ако постоји одлука националног гранског спортског савеза и за друге
спортисте и спортске стручњаке.
13. Евиденција о категоризованим спортистима (уколико их има).
14. Евиденција о постигнутим резултатима.
15. Евиденција о члановима спортске организације (књига чланова).

Напомена: овај документ је информативног карактера. Као такав, не може да замени Закон о
спорту и остале пратеће правилнике у области спорта.

