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ДНЕВНИ РЕД САСТАНКА

1. Отварање састанка и поздравна реч;

2. Спасилаштво на води и Закон о спорту;

3. Црвени крст Србије и спасилаштво на води; 

4. Услови које треба да испуне организације које

управљају базенима и плажама;

5. Разно



Спасилаштво на води 
и 

Закон о спорту



LIFE SAVING – СПАСИЛАШТВО НА ВОДИ

Активност која укључује :

• Спасавање, оживљавање и пружање прве помоћи

угроженима:

 на воденим површинама (реке, језера, базени, мора, 

океани);

 на залеђеним воденим површинама;

 у поплавама;

• Предузимање мера безбедности на води (мере превенције, 

подизања свести о опасностима на воденим површинама, 

мере едукације, мере процене ризика на купалиштима);

• Такмичења у којима се такмичари такмиче у спасилачким 

вештинама, брзини њиховог пружања и тимском спасавању. 



LIFE SAVING – СПАСИЛАШТВО НА ВОДИ

Према подацима Светске здравтвсене организације

(WHO) утапање је трећи узрок смрти у Свету. (360.000

утапања)

Годишње се око 35.000 људи утопи на територији Европе

(ILSE).

У Србији је током 2016. године 114 људи изгубило

живот услед утапања на воденим површинама

(Републички завод за ститистику)



Закон о спорту (СГ РС 10/2016)

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) спортске активности јесу сви облици физичке и умне активности који, кроз

неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изражавање или

побољшање физичке спремности и духовног благостања, стварање друштвених

односа или постизање резултата на такмичењима свих нивоа;

2) спортске делатности јесу делатности којима се обезбеђују услови за обављање

спортских активности, односно омогућава њихово обављање, а нарочито:

организовање учешћа и вођење спортских такмичења, укључујући и међународна

такмичења, обучавање за бављење спортским активностима и планирање и вођење

спортских активности; спортско суђење; организовање спортских припрема и спортских

приредаба; обезбеђење и управљање спортском опремом и објектима; стручно

образовање, оспособљавање, усавршавање и информисање у области спорта;

научноистраживачки и истраживачко-развојни рад у спорту; пропаганда и маркетинг у

спорту; саветодавне и стручне услуге у спорту; спортско посредовање, организовање

пословања организација у области спорта;



Закон о спорту (СГ РС 10/2016)

ПРАВИЛНИК о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију

Број 110-00-28/2016-03. У Београду, 9. новембра 2016. године

4) Неолимпијски спорт (Sport Accord):

(17) Life Saving,

ПРАВИЛНИК о националној категоризацији спортова

Од 13. фебруара 2017. године
...

5) пета категорија, у коју спадају:

(9) LifeSaving,



Закон о спорту (СГ РС 10/2016)

19) надлежни национални грански спортски савез јесте онај национални

грански спортски савез који уређује путем спортских правила обављање

спортских активности и спортских делатности у одређеној грани спорта, у

складу са овим законом;

20) надлежни међународни спортски савез јесте међународни спортски

савез који је члан или који је признат од стране Међународног олимпијског

комитета и Међународног параолимпијског комитета када су у питању

спортови особа са инвалидитетом, односно међународни спортски савез који

је на светском нивоу надлежан за одређену грану или област спорта и у који

је учлањен надлежни национални спортски савез;





LIFE SAVING 



Закон о спорту (СГ РС 10/2016)

ПРАВИЛНИК о надлежним националним спортским савезима за спортске 

гране и области спорта у Републици Србији 

Службени гласник РС", број 95 од 30. новембра 2016

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се надлежни национални спортски савези за 

спортске гране и области спорта у Републици Србији. 

Члан 2. 

Надлежни национални спортски савези за спортске гране и области спорта у 

Републици Србији јесу: 

...

4) Неолимпијски спорт (Sport Acord):

...

17) Life Saving – Црвени крст Србије





Црвени крст Србије
и

спасилаштво на води 



Историјски осврт на развој 

спасилаштва на води у Црвеном крсту

Историјски осврт на развој 

спасилаштва на води у Црвеном крсту

• од 1914. године лидер у спасилаштву

на води на територији Сједињених

Америчких Држава;

• 1960. године формирана прва служба

спасавања на води Шпанског Цреног

крста;

• 1964. године формирана прва служба

спасавања на води Грчког Црвеног

крста и Бугарског Црвеног крста.

Према подацима Лиге друштава Црвеног крста из 1976. године 25

земаља организација Црвеног крста бавило се проблемима и

задацима спасавања на води.



Историјски осврт на развој 

спасилаштва на води у Црвеном крсту

Историјски осврт на развој 

спасилаштва на води у Црвеном крсту

• 1971. године формирана

прва служба спасавања на

води Црвеног крста

Југославије у Македонији;

• 1978. прво Југословенско

саветовање о безбедности

на води у организацији

Југословенског Црвеног

крста.



Историјски осврт на развој 

спасилаштва на води у Црвеном крсту

• 1980. године – прво

Државно такмичење

у спасилаштву на

води.

Историјски осврт на развој 

спасилаштва на води у Црвеном крсту



Историјски осврт на развој 

спасилаштва на води у Црвеном крсту

• 1996. године - развој реализације програма

спасилаштва на води.

• 1998. године - Црвени крст Србије постаје чланица

Светске федерације за спасилаштво на води

(International Lifesaving Federation– ILS).

• 2000 – 2002. године - Међународни Црвени крст

подржава развој програма спасилаштва на води.

• 2000 – 2002. године – развој програма

спасилаштва на води Црвеног крста Србије под

патронатом Италијанске федерације за

спасавање.

Историјски осврт на развој 

спасилаштва на води у Црвеном крсту



Историјски осврт на развој 

спасилаштва на води у Црвеном крсту

• 2004 – 2006. године – развој програма

спасилаштва на води Црвеног крста Србије под

патронатом Немачког Црвеног крста.

• 2014. године – Црвени крст Србије добија улогу

Националног гранског спортског савеза са

Lifesaving спортску грану.

• 2016. године – чланство Црвеног крста Србије у

Спостски Савез Србије

Историјски осврт на развој 

спасилаштва на води у Црвеном крсту



Историјски осврт на развој 

спасилаштва на води у Црвеном крсту

Чланство у ИЛС и ИЛСЕ

Црвени крст Србије има своје представнике у
Скупштини и Управном одбору Међународне
федерације за спасавање – Европа, као и
комисијама за :

Едукацију,

Спасавање,

Здравствену комисију,

превенцију и деловање у случају
поплава

Историјски осврт на развој 

спасилаштва на води у Црвеном крсту



Историјски осврт на развој 

спасилаштва на води у Црвеном крсту

Превенција утапања и повређивања на купалиштима:

 Реализација пројекта ,,Безбедност на купалиштима’’ у
основним и средњим школама годишње кроз овај програм
прође преко 30.000 ученика годишње.

 Организовање јавних манифестација са циљем подизања
свести о безбедности на уређеним и не уређеним
купалиштима.

 Адаптација у програм смањења ризика и ублажавање
последица од елементарних непогода и других опасности.

Активности

спасилаштва на води у Црвеном крсту



Историјски осврт на развој 

спасилаштва на води у Црвеном крсту

Такмичење у спасилаштву на води:

Црвени крст Србије има људске ресурсе који поседују
међународно призната звања потребна за организацију
такмичења у спасилаштву на води.

Спасилачки тимови Црвеног крста Србије учествовали су на
медјународним такмичења у спасилаштву на води у Италији, 
Немачкој и Холандији.

Активности

спасилаштва на води у Црвеном крсту



Историјски осврт на развој 

спасилаштва на води у Црвеном крсту

Промоција такмичење у спасилаштву на води:

Активности

спасилаштва на води у Црвеном крсту



Историјски осврт на развој 

спасилаштва на води у Црвеном крсту

Обука кандидата за спасиоце на води :

Црвени крст Србије је једна од 33 организације у свету која има
међународно признате програми обуцавања спасиоца на води од
основног до инструкторског нивоа.

Активности

спасилаштва на води у Црвеном крсту



Историјски осврт на развој 

спасилаштва на води у Црвеном крсту

• Процена ризика на купалиштима:

Црвени крст Србије примењује међународно признату

методологију за процену ризика на купалиштима. Применом

ове методологије спортским центрима и купалиштима дајемо

могућност да изврше међународно признату процену ризика

на купалиштима и кандидују своје купалиште за добијене

Плаве заставице.

Црвени крст Србије располаже са међународно

сертификованим стручним кадром за процену рикзика на

купалиштима (тренери проценитеља ризика, проценитељи

ризика, асистенти проценитеља ризика)

У процени ризика Црвени крст Србије примењује и стандарде

квалитета ISО 20712 -1–2-3.

Активности

спасилаштва на води у Црвеном крсту



Историјски осврт на развој 

спасилаштва на води у Црвеном крсту



Историјски осврт на развој 

спасилаштва на води у Црвеном крсту

• Координација рада свих организација Црвеног крста Србије
и других организација у области спасилаштва на води ;

Црвени крст Србије је од интерним Правилником
регулисао рад 186 организација Црвеног крста у области
спасилаштва на води.

Црвени крст Србије, у улози Националног гранског
спортског Савеза, у сарадњи са Министарством за
омладину и омладину и Спортским савезом Србије
доноси одговарајуће прописе којима ближе регулише
рад других организација у области спасилаштва на води.

Активности

спасилаштва на води у Црвеном крсту





Историјски осврт на развој 

спасилаштва на води у Црвеном крсту

Правни основ функционисања савеза:

• Закон о Црвеном крсту Србије (СГ РС 107/2005 члан 10, 

став 4 тачка 4);

• Закон о Спорту (СГ РС 8/2016);

• Правилник о Надлежним Националним гранским 

спортским Савезима (СГ РС 95/2016)

• Правилник о организацији, функционисању, деловању и 

чланству Националног гранског спортског савеза за 

спасилаштво на води / lifesaving (29.јун 2017. године)



Организација и функционисање 
Савеза

ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ 

– Надлежни национални 

грански спортски савез -
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Црвени крст Војводине

Црвени крст Косова и Метохије

Црвени крст Београд

ОЦК у општинама и градовима

LIFE SAVING 

организације у спорту



Организација и функционисање 
Савеза

ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ 

– Надлежни национални грански 

спортски савез -

ОДБОР САВЕЗАКОМИСИЈЕ Одбора Чланице 

Савеза

Црвени крст Војводине

Црвени крст Косова и Метохије

Црвени крст Београд

ОЦК у општинама и градовима

LIFE SAVING 

организације у спорту

Редовни 

чланови

Пуноправни

чланови

Придружени

чланови

Председник Савеза

Заменик председник

5 подпредседника

2 представниви 

Реф. центара

4 представника 

Пуноправних чланова

Комисија за 

едукацију

Комисија 

за РА

Комисија за 

такмичење

Комисија за 

спасавање

Комисија за 

НИА уређење

Комисија збора 

СС и СУС

Медицинска и 

антидопинг 

комисја

Дисциплинска 

комисија



Организација и функционисање 
Савеза

ЦРВЕНИ КРСТ 

СРБИЈЕ 

– Надлежни 

национални грански 

спортски савез -

КОМИСИЈЕ Одбора

Црвени крст Војводине

Црвени крст Косова и Метохије

Црвени крст Београд

ОЦК у општинама и градовима

Комисија за 

едукацију

Комисија 

за РА

Комисија за 

такмичење

Комисија за 

спасавање

Комисија за 

НИА уређење

Комисија збора 

СС и СУС

Медицинска и 

антидопинг 

комисја

Дисциплинска 

комисија

ILSE 

Commissions
 Education

 Rescue

 Sport

 Management and 

Administration



ОЦК Чланице Савеза 

– Редовне чланице -

Црвени крст Суботица

Црвени крст Бела Црква

Црвени крст Вршац

Црвени крст Војводине

Црвени крст Стари град

Црвени крст Краљево

Црвени крст Брус

Црвени крст Александровац

Црвени крст Ужице

Црвени крст Осечина

Црвени крст Смедерево

Црвени крст Јагодина

– Пуноправне чланице -

Асоцијација Спасилаца на води Србије -

Београд

Спасилачки савез Србије – Београд

Безедност 025 – Оџаци

Сигурност ДМБ – Нови Сад

Спортски центар Језеро – Кикина

– Придружене чланице -

Ватерполо и синхроно пливање ТЕНТ 

Обреновац

Ронилачки клуб Орка - Кикинда

Нинтел – Сремска Митровица

Спасилачки тим Тиса - Сента



Учињено за 2018. годину

• Усвајање сета Правилника који регулишу рад у области спасилаштва на води:

р.б. Назив документа

1. Статут Црвеног крста Србије

2.
Правилник o организацији и функционисању Службе спасавања на води Црвеног

крста Србије

3.
Правилник о организацији, функционисању, деловању и чланству Националног 

гранског  спортског савеза за спасилаштво на води /lifesaving

4. Пословник о раду Одбора Савеза

5. Правилник о такмичењу у lifesaving-u / спасилаштву на води

6. Правилник о номенклатури спортских звања у lifesaving-u / спасилаштву на води

7. Правилника о дозволама за рад у lifesaving-u / спасилаштву на води

8. Правилника о стручном оспособљавању у lifesaving-u / спасилаштву на води

9. Правилник о спречавању допинга у спортској грани lifesaving/ спасилаштву на води

10. Правилник о евиденцијама у lifesaving-u / спасилаштву на води





Услови које треба да
испуне организације које

управљају базенима и 
плажама



V. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ

ДЕЛАТНОСТИ

3. Услови које треба да испуне организације које управљају базенима и плажама

Члан 16.

2) oбразује или ангажује адекватне службе обезбеђења (редарска служба), спасавања и 

прве помоћи (служба спасавања);

6) обави годишњи преглед купалишта пре почетка рада сезонских купалишта, односно

најмање једанпут годишње за затворена (унутрашња) купалишта која раде целе године, 

7) поседује акт о процени ризика на купалишту, донет у складу са методологијом

прихваћеном од светске и европске федерације за спасавање.

ПРАВИЛНИК

о условима за обављање спортских делатности

"Службени гласник РС", број 63 од 19. јула 2013.



Члан 17.

У време рада купалишта, установа, односно привредно друштво које управља купалиштем дужно је да

обезбеди непрекидни надзор над свим воденим површинама и у ту сврху одредити довољан број места

за посматрање (надзора), са спасиоцима из воде.

Ако из једног места није могуће посматрати водену површину у целини, водена површина мора бити

подељена на више подручја с којих се мотри.

При одређивању места за посматрање морају се поштовати следећи услови:

– место посматрања мора бити одређено тако да је с њега видљиво цело посматрано подручје, а 

посебно опасна подручја. Место посматрања мора бити постављено тако да посматрач није окренут

према извору светлости. На отвореним базенима и плажама уз обалу језера и река место посматрања

мора бити заштићено од сунца;

– место посматрања мора бити опремљено звиждаљком или мегафоном или другом звучном опремом и 

другим прописаним средствима за спашавање из воде. Купалишта морају бити опремљена средствима

која омогућују међусобно обавештавање односно споразумевање спасилаца из воде;

– с места проматрања у висини 1,8 m могуће је мотрити највише до 25 m удаљености; с места

посматрања на висини од 3,0 m, могуће је мотрити највише до 50 m удаљености; с места проматрања на

висини од 5,0 m, могуће је мотрити највише до 100 m удаљености. Када се на купалишту налазе опасна

подручја, подручја посматраних водених површина се у свим претходно наведеним случајевима смањују

за половину;

ПРАВИЛНИК

о условима за обављање спортских делатности

"Службени гласник РС", број 63 од 19. јула 2013.



Члан 17. ...

– граница посматраног подручја може бити удаљена од места посматрања највише 100 m, а границе

опасних подручја (места под скакаоницама, тобоганима и прелази из подручја водене површине

намењеног непливачима у подручје водене површине намењено пливачима) највише 50 m;

– на плажи дуж посматране водене површине, морају бити два спасиоца из воде на сваком месту за

посматрање, тако да је једно место посматрања највише до 200 m удаљено од другога.

Купалишни простор који спасилац надгледа мора бити јасно означен. Тај простор мора бити јасно

дефинисан на мапи на информативној табли и физички ограђен маркерима или заставицама.

Основни критеријуми размештања места посматрања (надзорних тачака) су:

– визуално покривање подручја надзора с места посматрања;

– време реакције спасиоца – спасиоци морају бити у могућности да прегледају целу своју зону за 10 

секунди и да могу да дођу до места несреће за највише 20 секунди;

– број посетилаца на подручју надзора;

– места с већом могућношћу незгоде (скакаонице, тобогани, плутајућа игралишта и др.);

– статистика несрећа из претходних година за поједино подручје.

Минимална спасилачка јединица на месту посматрања је тим од два спасиоца који се измењују у 

надзорним активностима.

ПРАВИЛНИК

о условима за обављање спортских делатности

"Службени гласник РС", број 63 од 19. јула 2013.



Члан 18.

У зависности од површине воде на базенима, за посматрање мора бити ангажован следећи број

спасилаца:

Приближна

величина базена
Површина

Минимални

број

спасилаца

20 m x 8.5 m 170 m² 1

25 m x 8.5 m 212 m² 1

25 m x 10 m 250 m² 1

25 m x 12.5 m 312 m² 2

33.3 m x 12.5 m 416 m² 2

50 m x 20 m 1000 m² 4

На плажама за посматрање мора бити ангажован следећи број спасилаца:

– на плажама са стајаћим водама до 8.000 m² и плажама на текућим водама до 3.000 m², морају бити

најмање два спасиоца из воде на сваком месту посматрања;

– на плажама на стајаћим водама преко 8.000 m² и плажама на текућим водама преко 3.000 m², морају

бити два спасиоца из воде на сваком месту за посматрање, тако да је једно место посматрања највише

до 200 m удаљено од другога.

На плажама најмање један спасилац мора бити у чамцу на сваких 200 m дужине обале.

ПРАВИЛНИК

о условима за обављање спортских делатности

"Службени гласник РС", број 63 од 19. јула 2013.



ПРАВИЛНИК

о условима за обављање спортских делатности

"Службени гласник РС", број 63 од 19. јула 2013.

Члан 19.

Установа, односно привредно друштво које управља купалиштем дужно је да осигура на купалишту

простор за главног спасиоца. Простор за главног спасиоца мора бити смештен тако да главни

спасилац с њега има преглед на цели купалишни простор и опремљен разгласним уређајима, 

радним столом, најмање две столице и орманом. За објекте до 100 m водене површине простор за

главног спасиоца мора износити најмање 8 m површине, а за веће водене површине најмање 10 m 

површине.

Установа, односно привредно друштво које управља купалиштем дужно је да осигура да

послове посматрања, спашавања и пружања прве помоћи обављају лица која су стручно

оспособљена за спасиоца из воде, односно која имају одговарајуће спортско звање у складу

са Законом о спорту и која су здравствено способна за обављање спасилачких послова.

Установа, односно привредно друштво које управља купалиштем, лицима из става 2. овог члана за

време за које су ангажовани, треба да обезбеди да носе кратке панталоне или шортс црвене боје

и жуту мајицу кратких рукава на којој је на предњем левом делу лого спасилачке службе, а на

полеђини из даљине уочљив назив „спасилац” одшампан црвеном бојом.



ПРАВИЛНИК

о условима за обављање спортских делатности

"Службени гласник РС", број 63 од 19. јула 2013.

Члан 20.

Установа, односно привредно друштво може обављати делатност на купалишту уколико је одређено радно
време спасилачке службе, у зависности од интензитета посећености купалишта и уколико унутрашњом
организацијом обезбеди да спасиоци не раде више од осам сати дневно, с тим да време у којем један
спасилац континуирано надзире одређено подручје купалишта износи највише четири сата.

Члан 22.
Спасилачка опрема може изузетно да замени спасиоца на плажама са ниским ризиком и са малим бројем
купача.

Спасилачка опрема укључује: „торпедо” за спашавање, колут за спашавање, куке, спасилачке прслуке, 
спасилачке врећице, спасилачке чамце и сл. Спасилачка опрема мора да укључи и лаки приступ телефону за
хитне случајеве.

На местима где је доступна спасилачка опрема, она мора бити јасно позиционирана и постављена на
одређеним раздаљинама које дозвољавају лаку идентификацију и доступност са било које тачке на плажи. 
На плажама без спасилаца, максималне раздаљине између пунктова са опремом су 100 m. Уз спасилачку
опрему треба поставити и упутство за коришћење и упутство шта треба радити у случају спашавања.



ПРАВИЛНИК

о условима за обављање спортских делатности

"Службени гласник РС", број 63 од 19. јула 2013.

Члан 23.

Отворени и затворени базени морају имати најмање следећу спасилачку опрему: спасилачко

седиште (место посматрања), ознаке и заставе за обавештавање, плутачу или обруч за спашавање, 

уже за бацање и торбу са санитетским материјалом и средствима за пружање прве помоћи.

Плаже уз обале језера и река морају имати најмање следећу спасилачку опрему: спасилачки

торањ (место посматрања) на сваких 100 m дужине обале, ознаке и заставе за обавештавање, бове

за спашавање, уже за бацање, радио уређаје, двоглед, мегафон, опрему за роњење на дах (маску, 

дисалицу и пераје) и торбу са санитетским материјалом и средствима за пружање прве помоћи.

При одређивању опреме из ст. 1. и 2. овог члана, треба обезбедити да:

– базен за непливаче на свакој дужој страници садржи по једну спасилачку мотку дугачку половину

ширине базена или спасилачки појас с најмање 20 m канапа;

– базен за пливаче на свакој дужој страници садржи по једну спасилачку мотку дужине 5 m и на

сваких 25 m по један појас за спасавање, односно лопту с најмање 20 m канапа;

– плажа уз обалу језера и река садржи, на сваких 50 m, по један појас за спашавање или лопту с 

најмање 30 m канапа, и по најмање један комад друге спасилачке опреме прописане ставом 2. овог

члана.

Обавезна лична опрема сваког спасиоца састоји се од: прописане радне одеће; пиштаљке;

плочица с именом и презименом спасиоца; џепне маске за вештачко дисање; заштитних

гумених рукавица; појасне торбице; мобилног телефона; бове за спашавање.



Закон о спорту 

(СГ РС 10/2016)
Члан 29. 

Пословима стручног оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту могу се бавити 

високошколске установе, у складу са законом којим се уређује делатност високог образовања и овим 

законом, као и заводи надлежни за спорт и медицину спорта, у складу са овим законом. 

Пословима стручног оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту за које се не 

могу стећи одговарајућа стручна звања у високошколским установама или за које не постоји интерес тих 

установа да их врше, односно да их врше у довољној мери, могу се бавити и организације у области 

спорта које испуњавају услове у погледу простора, опреме и кадрова, у сарадњи са одговарајућом 

акредитованом високошколском установом. 

Пословима стручног оспособљавања за обављање одређених стручних послова могу се бавити и 

надлежни национални спортски савези и национална стручна спортска удружења, ако је то 

предвиђено спортским правилима надлежног међународног спортског савеза, у сарадњи са 

одговарајућом акредитованом високошколском установом. 

Министар прописује ближе услове и начин за обављање послова из ст. 1−3. овог члана. 

Поступак за издавање одобрења за обављање послова стручног оспособљавања покреће се захтевом 

који се подноси Министарству од стране организација из ст. 1–3. овог члана. 

...

Организација из ст. 1–3. овог члана може да обавља стручно оспособљавање као обједињени програм

за стицање одређеног спортског звања и одговарајуће дозволе за рад, уколико је то предвиђено

правилима надлежног међународног спортског савеза.



Закон о спорту 

(СГ РС 10/2016)

Члан 28. 

Спортски стручњаци дужни су да планирају и евидентирају стручни рад који обављају у организацијама у области спорта, у 

складу са правилима надлежних националних спортских савеза која обавезно уређују садржину стручних планова и евиденцију 

реализације стручног рада. 

Организације у области спорта утврђују план стручног образовања, оспособљавања и усавршавања спортских стручњака и 

стручњака у спорту и обезбеђују услове за остваривање тог плана, у складу са спортским правилима надлежног 

националног спортског савеза. 

Под стручним усавршавањем, у смислу овог закона, подразумева се стицање знања и вештина спортских стручњака и 

стручњака у спорту, које обухвата континуирану едукацију током радног века, као и учешће на стручним и научним скуповима, 

семинарима и курсевима у складу са овим законом и спортским правилима надлежног националног гранског спортског 

савеза. 

Надлежни национални спортски савез, у сарадњи са одговарајућом акредитованом високошколском установом, издаје, 

обнавља и одузима дозволу за рад спортским стручњацима у складу са овим законом, правилима тог савеза и 

правилима надлежног међународног спортског савеза и води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих дозвола 

за рад. 

....

Међународна дозвола за рад издата спортском стручњаку од стране надлежног међународног спортског савеза или 

надлежног националног спортског савеза у складу са правилима надлежног међународног спортског савеза или страна 

национална дозвола за рад издата страном спортском стручњаку у складу са законом и спортским правилима стране 

државе сматра се важећом дозволом за рад, у смислу овог закона, за период за који је издата. 



ПРАВИЛНИК

о номенклатури спортских занимања и звања

"Службени гласник РС", бр. 7/2013

X. СПОРТСКI СПАСIЛАЦ

Члан 56.

Спортски спасилац је занимање лица која се баве спасилачким пословима у различитим спортским гранама и активностима.

Назив занимања из става 1. овог члана обухвата и назив одређене спортске гране, односно окружења у којем се послови

обављају (вода, снег, планина и сл.).

Члан 57.

Карактеристични послови занимања спортски спасилац јесу: предузимање превентивних мера сигурности у објекту или за 

активност; контролисање исправности и сигурности коришћене опреме; контролисање сигурности учесника у активностима; 

спровођење поступака спасавања; пружање прве помоћи код повреда.

Члан 58.

Звања у оквиру занимања спортски спасилац јесу:

1) помоћни спасилац;

2) спасилац;

3) спасилац инструктор.

Члан 59.

За стицање звања помоћни спасилац неопходно је завршено средње образовање и завршен најмање програм стручног 

оспособљавања I нивоа.

Члан 60.

За стицање звања спасилац неопходно је завршено средње образовање и завршен најмање програм стручног 

оспособљавања II нивоа.

Члан 61.

За стицање звања спасилац инструктор неопходно је завршено средње образовање и завршен најмање програм стручног 

оспособљавања III нивоа.
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Члан 1.

Овим правилником утврђују се ближи услови у погледу простора, опреме и кадрова за обављање послова стручног

оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту од стране организација у области спорта, оквирни

план и програм и начин стручног оспособљавања, услови, начин и поступак издавања, обнављања и одузимања дозволе

за рад организацијама у области спорта које се баве стручним оспособљавањем, број полазника стручног оспособљавања

који се у оквиру једне групе може уписати и образац и садржина уверења о завршеном стручном оспособљавању.

Члан 2.

Организације у области спорта могу се бавити пословима стручног оспособљавања за обављање одређених

стручних послова у спорту за које се не могу стећи одговарајућа стручна звања у високошколским установа или за које

не постоји интерес тих установа да их врши, односно да их врше у довољној мери, уколико испуњавају услове утврђене

овим правилником.

Национални грански спортски савези и национална стручна спортска удружења могу се бавити пословима

стручног оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту, у сарадњи са одговарајућим

високошколским установама, ако је то предвиђено спортским правилима надлежног међународног спортског савеза и

уколико испуњавају услове утврђене овим правилником.

Национални грански спортски савези послове стручног оспособљавања за обављање стручних послова у спорту за које су

образована и регистрована одговарајућа национална стручна спортска удружења у складу са Законом о спорту (у даљем

тексту: Закон) могу вршити преко тих удружења, уколико та удружења испуњавају услове утврђене овим правилником.
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Члан 4.

Стручно оспособљавање се врши у оквиру три нивоа стручне оспособљености:

1) оспособљеност И нивоа, која обухвата савладану теоретску и практичну обуку у трајању од најмање 60 

часова уз одговарајућу проверу знања и способности за обављање одређене врсте послова;

2) оспособљеност ИИ нивоа, која обухвата савладану теоретску и практичну обуку у трајању од најмање 120 

часова уз одговарајућу проверу знања и способности за обављање одређене врсте послова;

3) оспособљеност ИИИ нивоа, која обухвата савладану теоретску и практичну обуку у трајању од најмање 240 

часова уз одговарајућу проверу знања и способности за обављање одређене врсте послова.

Члан 5.

Организација може да се бави стручним оспособљавањем уколико има:

1) обезбеђен одговарајући простор, опрему и кадрове;

2) одобрен план и програм стручног оспособљавања, у складу са овим правилником;

3) дозволу за рад
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Члан 8.

Организација обавља стручно оспособљавање и усавршавање у оквиру јединственог система оспособљавања стручних кадрова

утврђеног од стране надлежног националног спортског савеза.

Члан 10.

Организација може у споразуму са надлежним националним гранским спортским савезом да обавља стручно оспособљавање

као обједињени програм за стицање одређеног спортског звања и одговарајуће дозволе за рад.

Члан 14.

Организација може почети са радом и обављати делатност стручног оспособљавања по добијању дозволе за рад.

Захтев за издавање дозволе за рад Организација подноси Министарству, односно надлежном покрајинском органу, осим

националних спортских савеза и спортских организација које се такмиче у професионалној лиги, у писменом облику.

Захтев из става 2. овог члана могу поднети само Организације које испуњавају услове за обављање спортских активности и 

делатности у складу са Законом.



Учињено за 2018. годину

• Усвајање сета Правилника који регулишу рад у области спасилаштва на води:

р.б. Назив документа

6. Правилник о номенклатури спортских звања у lifesaving-u / спасилаштву на води

7. Правилника о дозволама за рад у lifesaving-u / спасилаштву на води

8. Правилника о стручном оспособљавању у lifesaving-u / спасилаштву на води

ОЦК Чланице Савеза 

– Редовне чланице -

Црвени крст Суботица

Црвени крст Бела Црква

Црвени крст Вршац

Црвени крст Војводине

Црвени крст Стари град

Црвени крст Краљево

Црвени крст Брус

Црвени крст Александровац

Црвени крст Ужице

Црвени крст Осечина

Црвени крст Смедерево

Црвени крст Јагодина

– Пуноправне чланице -

Асоцијација Спасилаца на води Србије - Београд

Спасилачки савез Србије – Београд

Безедност 025 – Оџаци

Сигурност ДМБ – Нови Сад

Спортски центар Језеро – Кикина

– Придружене чланице -

Ватерполо и синхроно пливање ТЕНТ Обреновац

Ронилачки клуб Орка - Кикинда

Нинтел – Сремска Митровица

Спасилачки тим Тиса - Сента
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