
Dana  16.02.2016.  godine  stupio  je  na  snagu  novi  Zakon  o  sportu.  U  skladu  sa  njegovim  odredbama, 
utvrđujemo novi Pravilnik o  izdavanju dozvola na rad  i pravu na rad stručnjaka u oblasti hokeja na  ledu  i 
inline hokeja, koji je privremenog karaktera.  

U Zakonu o sportu  je članom 26. stav 2. predviđeno da Ministar sporta utvrđuje nomenklaturu sportskih 
zanimanja  i  zvanja  i  tipične  poslove  za  utvrđena  sportska  zanimanja  i  zvanja  i  uslove  u  pogledu 
obrazovanja, odnosno stručne osposobljenosti i stručnog iskustva za sticanje zvanja.  

Obzirom na prirodu akta koji treba da donese Ministar, odnosno da Pravilnici o  izdavanju dozvola za rad 
granskih saveza moraju da budu u skladu sa njim, ovaj privremeni Pravilnik će u ovom obliku biti važeći do 
donošenja ovog akta kao hijerarhijski višeg. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Na osnovu članova 25, 26, 27   i 28 Zakona o sportu (Sl. glasnik RS 10/2016), Pravilnika o pravu na stručni 
rad u sportu, Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ 
Br. 7/2013)  i Statuta Saveza hokeja na  ledu Srbije – SHLS, Upravni odbor Saveza hokeja na  ledu Srbije – 
SHLS, na sednici održanoj 08.05.2016. godine donosi: 
 

PRAVILNIK O IZDAVANJU DOZVOLA ZA RAD STRUČNJAKA I PRAVU NA RAD  

U OBLASTI HOKEJA NA LEDU I INLINE HOKEJA 
 

 

OPŠTE ODREDBE 

Član 1. 

Ovim Pravilnikom reguliše se delovanje sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu u oblasti hokeja na ledu i 
inline hokeja, njihova prava i obaveze, kriterijumi za razvrstavanje i uslovi za sticanje prava na rad u oblasti 
hokeja na ledu i inline hokeja (u daljem tekstu: hokeja).  

Dozvola za rad je neophodan uslov da bi sportski stručnjak stekao pravo na rad u praksi. 

Aktivnosti u oblasti hokeja mogu da realizuju samo organizacije koje su registrovane u skladu sa Zakonom i 
koje  ispunjavaju  standarde propisane ovim Pravilnikom.  Stručni  vaspitno‐obrazovni  rad u oblasti hokeja 
mogu  da  obavljaju  samo  stručnjaci  koji  imaju  odgovarajuće  obrazovanje  ili  odgovarajući  nivo 
osposobljenosti  u  oblasti  fizičkog  vaspitanja  i  sporta,  propisane  Pravilnikom  o  nomenklaturi  sportskih 
zanimanja i zvanja Republike Srbije.  

Član 2. 

Sportski  stručnjaci  su  lica  koja  imaju odgovarajuće  visoko obrazovanje u oblasti  sporta, odnosno  fizičke 
kulture ili su osposobljeni za obavljanje određenih stručnih poslova, ako Zakonom nije drukčije određeno. 

Stručnjaci  u  sportu  su  lica  drugih  zanimanja  koja  imaju  odgovarajuće  obrazovanje  za  te  vrste poslova  i 
doprinose ostvarivanju sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti u skladu sa Zakonom. 

Sportski stručnjaci u hokeju su lica koja imaju: 

 odgovarajuće  visoko  ili  više  obrazovanje  u  oblasti  sporta  i  fizičke  kulture,  stečeno u  visokoškolskim 
ustanovama  i odgovarajuću obuku za  instruktore u nadležnom granskom savezu – Savezu hokeja na 
ledu  Srbije  (u  daljem  tekstu:  SHLS)  ili  stečeno  zvanje  instruktora  u  hokeju  u  drugoj  priznatoj 
međunarodnoj organizaciji verifikovano od strane SHLS.  

Stručnjaci u sportu su lica drugih zanimanja koja imaju: 

 odgovarajući nivo stručne osposobljenosti stečene u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o nomenklaturi 
sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije i ovim Pravilnikom. 

 



 

Član 3. 

Sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu se razvrstavaju prema sportskim zanimanjima i zvanjima, u skladu 
sa Pravilnikom o nomenklaturi zvanja i zanimanja u sportu Republike Srbije. 

Sportska zanimanja koja su predmet ovog Pravilnika su: 

1) trener u sportu, 

2) sportski instruktor. 
 

TRENER U SPORTU 

Trener  u  sportu  je  zanimanje  lica  koja  učestvuju  u  demonstriranju  sportskih  veština,  programiranju, 
planiranju  i  realizaciji  stručno‐pedagoškog  rada  u  određenoj  sportskoj  grani.  Karakteristični  poslovi 
trenera u sportu jesu, planiranje trenažnog procesa, vođenja treninga, kontrola pripremljenosti i selekcija 
sportista, analiza i korekcija trenažnog procesa i takmičenja, vođenje nastupa na takmičenjima, vođenje 
dokumentacije  rada  i  postignutih  rezultata,  pripremanje  izveštaja  o  radu,  obezbeđivanje materijalno 
tehničkih uslova za izvođenje vežbanja i trenažnog procesa. 
 

SPORTSKI OPERATIVNI TRENER 

Za sticanje zvanja sportski operativni trener neophodni su sledeći uslovi: 

1. završeno  više  obrazovanje  iz  oblasti  fizičkog  vaspitanja  i  sporta,  sa  usmerenjem  na  određenu 
granu sporta, odnosno sa diplomskim radom iz odgovarajućeg sporta, 

2. završeno  srednje  obrazovanje  i  završen  program  odgovarajućeg  stručnog  osposobljavanja  III 
nivoa, 

3. završeno  srednje  obrazovanje  i  stečen  rang  vrhunski  trener,  sa  sportskim  statusom  zaslužnog 
trenera u skladu sa Nacionalnom kategorizacijom sportskih stručnjaka. 

 

SPORTSKI TRENER 

Za sticanje zvanja sportski trener neophodni su sledeći uslovi: 

1) završeno  više  obrazovanje  iz  oblasti  fizičkog  vaspitanja  i  sporta,  sa  usmerenjem  na  određenu 
granu  sporta, odnosno  sa diplomskim  radom  iz odgovarajućeg  sporta  i najmanje  četiri  godine 
stručnog rada u odgovarajućoj grani sporta,  

2) završene  odgovarajuće  osnovne  strukovne  studije  iz  oblasti  fizičkog  vaspitanja  i  sporta,  sa 
diplomskim radom iz izabranog sporta (stečen stručni naziv trener), 

3) završene trogodišnje osnovne akademske studije  iz oblasti fizičkog vaspitanja  i sporta (profesor 
fizičkog  vaspitanja  i  sporta),  sa  diplomskim  radom  iz  izabranog  sporta  i  najmanje  dve  godine 
stručnog rada u organizacijama u oblasti sporta iz odgovarajuće sportske grane.  

 

SPORTSKI TRENER SPECIJALISTA 

Za sticanje zvanja sportski trener specijalista neophodni su sledeći uslovi: 

1) završene  specijalističke  strukovne  studije  iz  oblasti  fizičkog  vaspitanja  i  sporta  (stečen  naziv 
specijalista trener) 

2) završene specijalističke akademske studije  iz oblasti fizičkog vaspitanja  i sporta, sa usmerenjem 
na određenu granu sporta, 

3) završene osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju, sa specijalističkim studijama od najmanje 
jedne godine i odbranjenim specijalističkim radom iz odgovarajuće grane sporta. 



 

SPORTSKI TRENER – DIPLOMIRANI PROFESOR FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA  

Za sticanje zvanja sportski trener – diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta neophodni su sledeći 
uslovi: 

1) završene osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju ili završene osnovne akademske studije u 
četvorogodišnjem  trajanju  iz  oblasti  fizičkog  vaspitanja  u  sporta,  sa  položenim  ispitom  iz 
odgovarajuće grane sporta i odbranjenim diplomskim radom iz odgovarajuće grane sporta, 

2) završene osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju ili završene osnovne akademske studije u 
četvorogodišnjem trajanju iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, sa usmerenjem od najmanje dve 
godine na određenu granu sporta, kao i odbranjen diplomski rad iz odgovarajuće grane sporta, 

3) završene master  akademske  studije  iz  oblasti  fizičkog  vaspitanja  i  sporta,  sa  usmerenjem  na 
određenu granu sporta, 

4) završene magistarske studije  ili doktorske studije sa usmerenjem na određenu sportsku granu, 
odnosno odbranjena magistarska teza ili doktorska disertacija iz odgovarajuće grane sporta. 

 

INSTRUKTOR U SPORTU: 

Instruktor u sportu je sportsko zanimanje lica koja se bave poslovima demonstriranja i osnovne obuke u 
određenoj sportskoj grani. 

Karakteristični  poslovi  instruktora  u  sportu  jesu:  realizacija  procesa  osnovnog  tehničko‐taktičkog 
obučavanja vežbača i sportista u odgovarajućoj sportskoj grani, pripremanje materijalno tehničkih uslova 
za  izvođenje  vežbanja,  obezbeđivanje  preventivnih  mera  bezbednosti  i  pružanje  prve  pomoći  kod 
povreda, izvođenje programa sportskih aktivnosti sa sportistima i sl.  

Zvanja u okviru zanimanja instruktora u sportu jesu: 

1) sportski demonstrator, 

2) sportski instruktor, 

3) sportski instruktor specijalista (u hokeju) 
 

SPORTSKI INSTRUKTOR SPECIJALISTA 

Za sticanje zvanja sportski instruktor specijalista neophodno je najmanje završeno srednje obrazovanje i 
završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja. 

Član 4. 

Stručni rad u organizacijama koje su članovi SHLS mogu da obavljaju: 

1) stručnjaci  koji  ispunjavaju  uslove  predviđene  ovim  i  Pravilnikom  o  nomenklaturi  sportskih 
zanimanja i zvanja, 

2) lica  koja  poseduju  dozvolu  za  rad  predviđenu  ovim  Pravilnikom  i  pravilima  Međunarodne 
hokejaške federacije (u daljem tekstu: IIHF). 

Stručni rad u organizacijama koje nisu članovi SHLS, a bave se hokejom, mogu da obavljaju stručnjaci koji 
ispunjavaju uslove predviđene ovim i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja i poseduju 
dozvolu za rad izdatu od strane SHLS. 

Član 5. 

Stručnjaci  su dužni da planiraju  i  evidentiraju  stručni  rad  koji obavljaju u  sportskim organizacijama, u 
skladu sa pravilima tih organizacija koja obavezno uređuju sadržinu planova rada i evidencije u realizaciji 
stručnog rada. 



SHLS  utvrđuje obavezu obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja stručnjaka u oblasti hokeja 
i  obezbeđuju  uslove  za  ostvarivanje  tih  potreba,  u  saradnji  sa  odgovarajućom  visokoškolskom 
ustanovom. 

Član 6. 

Pod  stručnim  usavršavanjem  podrazumeva  se  sticanje  zvanja  i  veština  stručnjaka,  koje  obuhvata 
kontinuiranu edukaciju tokom radnog veka, kao i učešće na stručnim i naučnim skupovima, seminarima i 
kursevima u oblasti hokeja na ledu. 

Član 7. 

SHLS,  u  saradnji  sa  visokoškolskom  ustanovom,  izdaje,  obnavlja  i  oduzima  dozvolu  za  rad,  sportskim 
stručnjacima i stručnjacima u sportu, u skladu sa ovim i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i 
zvanja, pravilima SHLS, kao i pravilima IIHF. 

SHLS, vodi evidenciju izdatih, obnovljenih i oduzetih dozvola za rad. 

Dozvola za rad se stručnjaku u hokeju izdaje za period od jedne do tri godine, zavisno od vrste dozvole za 
rad, u skladu sa ovim i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije. 

Po isteku važenja, stručnjak u hokeju mora da obnovi dozvolu za rad uz ispunjavanje posebnih uslova za: 

1) Aktivni status u svojoj matičnoj asocijaciji, 

2) stručno usavršavanje (kroz seminare, učešće na radionicama, takmičenjima i sl.) i 

3) rezultate ostvarene u praksi koje propisuje SHLS. 

 

VRSTE DOZVOLA ZA RAD 

Član 8. 

Ovim Pravilnikom su za stručnjake u hokeju predviđene tri kategorije (tri nivoa) dozvola za rad : 

1) Dozvola za rad A kategorije, 

2) Dozvola za rad B kategorije, 

3) Dozvola za rad C kategorije. 

Za sticanje svake od navedenih kategorija dozvola za rad, neophodno  je ispuniti opšte  i posebne uslove 
propisane ovim Pravilnikom. 

Vrstom (nivoom) dozvola za rad reguliše se vrsta poslova koje može da obavlja lice u hokeju. 

Samoinicijativno  obavljanje  poslova  bez  posedovanja  odgovarajuće  dozvole  za  rad,  automatski 
suspenduje lice bez dozvole za rad,  iz započetih poslova i zahteva pokretanja postupka pred Direktorom 
takmičenja  SHLS  i  prijavu  nadležnom  organu  za  stručni  nadzor  i  inspekcijske  poslove  resornog 
Ministarstva. 

Član 9. 

Za sticanje DOZVOLE ZA RAD C kategorije (osnovne dozvole za rad) u hokeju na teritoriji Republike Srbije, 
neophodni su sledeći uslovi: 

Osposobljenost III nivoa (u trajanju od najmanje 240 časova) koja obuhvata: 

    1. Trenersku obuku na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi. 

    2. Praktičnu obuku (specifičnu) u organizaciji SHLS. 

    3. Odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje određene vrste poslova. 

    4. Izmirene finansijske obaveze prema SHLS, na ime troškova izdavanja dozvole za rad. 



Instruktorima u hokeju koji poseduju kategoriju stečenu u nekoj drugoj internacionalnoj asocijaciji (koja 
nije stečena u SHLS) priznaje se specifični deo obuke nakon uvida u odgovarajuće dokaze o posedovanju 
kategorije,  aktivnom  statusu  i  ostalom  šta  od  njih  zahteva  njihova matična  asocijacija,  koja  je  izdala 
sertifikat. 

Proveru odgovarajućih dokaza o posedovanju kategorije, aktivnom statusu i ostalom šta zahteva matična 
asocijacija podnosioca zahteva vrši komisija SHLS prema utvrđenim standardima koji važe u hokeju. 

DOZVOLA ZA RAD C  kategorije  za  rad u hokeju  se mora obnoviti nakon  jedne godine, pri  čemu SHLS, 
može  da  propiše  i  dodatne  uslove  za  svako  naredno  obnavljanje  dozvole  za  rad  koje  se  sastoji  od 
aktivnog učestvovanja na  stručnim  seminarima, predviđenim  godišnjim planom  stručnog usavršavanja 
SHLS. 

Član 10. 

Za  sticanje  DOZVOLE  ZA  RAD  B  kategorije  u  oblasti  hokeja  na  ledu  na  teritoriji  Republike  Srbije, 
neophodni su sledeći uslovi: 

1. Minimalna osposobljenost  III nivoa, koja obuhvata savladanu teoretsku  i praktičnu obuku u 
trajanju od najmanje 240 časova uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje 
određene vrste poslova u skladu sa Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja 
Republike Srbije. Najmanje dvogodišnje radno iskustvo na poslovima  instruktora specijaliste 
u hokeju, uz posedovanje DOZVOLE ZA RAD C KATEGORIJE od strane SHLS, a u skladu sa ovim 
Pravilnikom. 

2. Uspešno završen kurs IIHF. 

3. Aktivni status instruktora hokeja na ledu u svojoj matičnoj asocijaciji. 

4. Izmirene finansijske obaveze prema SHLS, na ime troškova izdavanja dozvole za rad. 

Kandidati koji su u akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi završili studijski program iz oblasti sporta i stekli 
odgovarajuće visoko (ili više) obrazovanje u oblasti sporta i završili odgovarajući kurs u organizaciji SHLS 
ili  poseduju  kategoriju,  stečenu  u  nekoj  drugoj  priznatoj  internacionalnoj  asocijaciji,  verifikovanu  od 
SHLS, imaju pravo na sticanje DOZVOLE ZA RAD B kategorije. 

Dozvola za rad B kategorije za rad u hokeju se mora obnoviti nakon dve godine, pri čemu SHLS može da 
propiše i dodatne uslove za svako naredno obnavljanje dozvole za rad. 

Ovi uslovi podrazumevaju: 

1) Aktivno učestvovanje na obaveznim i fakultativnim stručnim i naučnim skupovima, seminarima i 
kursevima u hokeju (predviđenim godišnjim i dugoročnim planom stručnog usavršavanja Saveza). 

2) Rad  stručnjaka u praksi.  Ispunjenost ovih uslova  se procenjuje na osnovu ostvarenih  rezultata 
registrovanih od strane SHLS. 

Član 11. 

Za sticanje DOZVOLE ZA RAD A kategorije u hokeju na  teritoriji Republike Srbije, neophodni su sledeći 
uslovi: 

1. Minimalno posedovanje DOZVOLE ZA RAD B kategorije u protekle tri godine. 

2. Ispunjeni uslovi i stečeno zvanje instruktora od strane SHLS. 

3. Izmirene finansijske obaveze prema SHLS, na ime troškova izdavanja dozvole za rad. 

Kandidati  koji  su  kroz  sistem  visokih  strukovnih  ili  akademskih  studija  stekli  zvanje  doktora  nauka  iz 
područja  sporta  ili magistra  fizičke kulture  sa usmerenjem na hokej na  ledu u  skladu  sa Pravilnikom o 
nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije, imaju pravo na sticanje DOZVOLE ZA RAD A 



kategorije, ukoliko poseduju kategoriju instruktora u hokeju (izdatu od strane SHLS ili priznate nadležne 
međunarodne federacije) u trajanju od najmanje 3 godine. 

DOZVOLA ZA RAD A  kategorije za rad u hokeju se mora obnoviti nakon tri godine, pri čemu SHLS može 
da propiše i dodatne uslove za svako naredno obnavljanje dozvole za rad. Ovi uslovi podrazumevaju: 

1) Aktivni status u svojoj matičnoj asocijaciji. 

2) Aktivno učestvovanje na obaveznim i fakultativnim stručnim i matičnim skupovima, seminarima i 
kursevima u hokeju (predviđenim godišnjim i dugoročnim planom stručnog usavršavanja Saveza). 

3) Doprinos  stručnjaka  u  praksi.  Ispunjenost  ovih  uslova  se  procenjuje  na  osnovu  rezultata 
ostvarenih u protekle tri godine (obuka, učešće na stručnim skupovima i sl). 

Član 12. 

Upravni  odbor  SHLS  na  predlog  komisije  Saveza  pred  početak  sezone  utvrđuje  spisak  obaveznih  i 
fakultativnih seminara stručnog usavršavanja, radionica, kurseva itd. i potpisuje njihov način vrednovanja 
prilikom određivanja ispunjenosti uslova za dobijanje dozvole za rad. 

Član 13. 

Strani  državljanin  koji  obavlja  stručni  rad  u  sportu  u  Republici  Srbiji,  pored  uslova  potpisanih  ovim 
Pravilnikom, mora da ispunjava i druge uslove utvrđene propisima kojima se uređuje oblast zapošljavanja 
stranih državljana u Republici Srbiji. 

 

POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLA ZA RAD  

Član 14. 

Dozvole za rad izdaje UO SHLS na osnovu podnete dokumentacije i mišljenja komisije Saveza. 

Član 15.  

Kompletna dokumentacija u postupku izdavanja dozvola za rad stručnjaka mora da sadrži sledeće: 

 Zahtev za izdavanje dozvole za rad, popunjen na propisanom obrascu Saveza. 

 Kratku radnu biografiju (CV). 

 Dve fotografije 2,5 x 4,5 cm. 

 Dokaz o plaćenim troškovima postupka izdavanja dozvole za rad (uplatnica ili izvod iz banke). 

 Dokaz o stečenom stepenu obrazovanja ili stručne osposobljenosti (overena kopija diplome ili 
uverenje). 

 Potvrda o posedovanju instruktorske kategorije, aktivnom statusu, itd. 

 Druge potrebne dokaze propisane ovim Pravilnikom, u zavisnosti od vrste dozvole za rad koja 
se traži. 

Član 16. 

Postupak  izdavanja dozvole za  rad stručnjacima, bez obzira na vrstu  (kategoriju) dozvole, sprovodi se na 
sledeći način: 

1. Pojedinac ili organizacija koja traži dozvolu za rad u hokeju, podnosi kompletnu dokumentaciju SHLS‐u. 

2. Dokumentacija  se  prosleđuje  komisiji  SHLS  koje  je  pregleda  i  analizira  u  skladu  sa  standardima 
propisanim  ovim  Pravilnikom.  Ukoliko  dokumentacija  nije  kompletna,  Komisija  o  tome  obaveštava 
podnosioca zahteva i nalaže mu da je kompletira u roku od 15 dana. Ukoliko ni tada dokumentacija ne 
bude kompletna, zahtev se automatski odbacuje. 



3. Komisija  Saveza  razmatra  isključivo  kompletnu  dokumentaciju,  nakon  čega  svoje  mišljenje  o 
podnosiocu zahteva sa predlogom za odlučivanje dostavlja UO SHLS u roku od 15 dana od dana kada je 
dokumentacija evidentirana kao kompletna. 

4. Konačnu odluku o vrsti  (kategoriji) dozvole za  rad, njenom  izdavanju  ili odbijanju zahteva donosi UO 
SHLS u roku od 15 dana od dostavljenog mišljenja komisije Saveza. 

5. UO  SHLS,  u  roku  od  15 dana  od  donošenja Odluke,  izdaje  podnosiocu  zahteva  dozvolu  za  rad  koja 
sadrži  pun naziv dozvole  za  rad  i opis poslova  koje  njeno posedovanje omogućava. U  slučaju da  je 
zahtev  podnosioca  odbijen,  UO  SHLS   mu  o  tome  izdaje  odluku  koja mora  da  sadrži  obrazloženje 
razloga za neizdavanje dozvole za rad, sa poukom o pravnom leku. 

6. Ukoliko podnosilac zahteva nije zadovoljan odlukom UO SHLS može da podnese prigovor arbitraži OKS. 

Troškove  izdavanja  dozvola  za  rad,  stručnog  obrazovanja,  osposobljavanja  i  usavršavanja  snose 
organizacije ili zainteresovani pojedinci. 

 

PRESTANAK VAŽENJA I ODUZIMANJE DOZVOLE ZA RAD 

Član 17. 

Dozvola za rad u hokeju, automatski prestaje da važi na dan isteka perioda na koji je izdata. 

Stručnjak  ili  organizacija  u  kojoj  je  angažovan,  obavezni  su  da  od  UO  SHLS  pisanim  putem  zatraže 
produženje iste ili izdavanje druge dozvole za rad najkasnije mesec dana pre isteka važeće uz svu prateću 
dokumentaciju. 

Ukoliko UO SHLS u roku od 30 dana ne reši blagovremeno podneti zahtev, odnosno svojom neažurnošću 
prekorači rok do kog je važila prethodna dozvola za rad, sportski stručnjak ili sportska organizacija imaju 
pravo da  i dalje obavljaju poslove koje  im  je omogućavala  istekla dozvola,  sve do  trenutka obavljanja 
stare ili izdavanja nove. 

Član 18. 

Dozvola za rad u hokeju se stručnjaku (instruktoru) oduzima u slučajevima kada se utvrdi: 

 Da tokom rada u hokeju obavlja i poslove koji nisu propisani vrstom izdate dozvole za rad. 

 Ukoliko se naknadno utvrdi da su podneli neistinitu ili krivotvorenu dokumentaciju na osnovu 
koje im je izdata dozvola za rad. 

 Ukoliko  svojim  aktivnostima  narušavaju  ugled  SHLS  i  služe  se  nečasnim  i  nedozvoljenim 
sredstvima. 

 Ukoliko izgube aktivni status u svojoj matičnoj organizaciji. 

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Član 19. 

Ovaj  Pravilnik  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objavljivanja  na  zvaničnoj  web  stranici  SHLS 
www.hockeyserbia.com. 

 

Beograd, 08.05.2016.                   Savez hokeja na ledu Srbije 

         Aleksandar Milosavljević, Generalni sekretar                             
               


