ЗАКОН О СПОРТУ – 16.02.2016.
Из Закона о спорту, у вези стручног рада:
Члан 25.
Спортски стручњаци су лица која имају одговарајуће више или високо образовање у
области спорта, односно физичке културе или су оспособљена, у складу са чланом 26. став
2. и чланом 29. ст. 1-4. овог закона, за обављање одређених стручних послова у спорту,
ако законом није друкчије одређено.
Стручњаци у спорту су лица других занимања која имају одговарајуће образовање
за те врсте послова и доприносе остваривању спортских активности и спортских
делатности, у складу са овим законом.
Члан 26.
Министар утврђује номенклатуру спортских занимања и звања и типичне послове за
утврђена спортска занимања и звања и услове у погледу образовања, односно стручне
оспособљености и стручног искуства за стицање звања.
Стицањем вишег спортског звања у складу са номенклатуром из става 2. овог члана, у
оквиру једног спортског занимања, спортски стручњак стиче и право бављења пословима
карактеристичним за нижа спортска звања из истог спортског занимања, односно за иста
или нижа спортска звања из сродног спортског занимања.
Члан 27.
Стручни рад у спорту, у смислу овог закона, посебно обухвата: планирање и спровођење
спортских активности деце и омладине, рекреације грађана, тренинга спортиста, спортског
васпитања, обучавања и спортског усавршавања, кинезитерапијског вежбања; вођење
спортиста на такмичењима; контролу психофизичких и функционалних способности
учесника у спортским активностима; истраживачко-развојни и научноистраживачки рад у
спорту; стручно-саветодавни и стручно-информативни рад; планирање спортских програма
и пројеката; документовање спортске стручне литературе, припремање и уређивање
секундарних информационих извора у спорту; креирање, планирање и организовање
пропагандних кампања и акција, односа са јавношћу и контаката са средствима јавног
информисања у спорту; извештавање са спортских приредаба, писање информативних и
аналитичких новинских чланака у области спорта; планирање и спровођење спортских
приредаба; посредовање у спортским трансферима; спортски менаџмент и организовање
спортског пословања; спортско суђење; старање о безбедности, реду и сигурности на
спортским приредбама и у спортским објектима и о спречавању допинга у спорту; старање
о здравственом стању спортиста.
Стручни рад у спорту могу обављати спортски стручњаци који испуњавају
услове предвиђене законом и поседују дозволу за рад предвиђену спортским

правилима надлежног националног спортског савеза или правилима надлежног
међународног спортског савеза, у складу са овим законом.
Спортском стручњаку се може издати или обновити дозвола за рад уколико су
испуњени услови у погледу потребне стручне спреме или стручне оспособљености,
односно спортског звања, припадности националном спортском савезу, здравствене
способности, професионалне праксе (практичног стручног рада), стручног спортског
искуства, стручног усавршавања, постигнутих спортских резултата, трошкова издавања
дозволе за рад.
Стручно-васпитни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који имају
одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта или су,
поред основне стручне оспособљености, и посебно стручно оспособљени за стручни рад са
децом у складу са чланом 26. став 2. и чланом 29. ст. 1-4. овог закона.
Под децом у смислу става 4. овог члана сматрају се лица која имају мање од 16 година
живота.
Надлежни национални спортски савез издаје лицима која су завршила одговарајући
акредитовани студијски програм у високошколској установи и стекла одговарајуће стручно
звање у области спорта, у складу са законом, дозволу за рад из става 2. овог члана спортској
грани на коју се студијски програм односи која одговара стручном називу односн спортском
звању из члана 26. став 2. овог закона које су стекли, ако испуњавају услове из става 3.
овог члана и члана 30. став 1. овог закона.
У дозволу за рад спортског стручњака уносе се одговарајући подаци из члана 5. став
10.овог закона. Спортским правилима се уређују начин и ближи услови за издавање,
обнављање и одузимање дозволе за рад спортском стручњаку, у складу са овим законом,
односно актом министра из члана 30. став 1. овог закона.
Министарство даје сагласност на спортска правила из става 8. овог члана.
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

високо школском 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.
Надлежни национални спортски савез утврђује трошкове издавања и обнављања дозволе
за рад, уз претходну сагласност Министарства, које плаћа подносилац захтева за издавање,
односно обнављање дозволе за рад.
Надлежни национални спортски савез издаје дозволу за рад на период од три године
уколико спортским правилима надлежног међународног спортског савеза није друкчије
одређено.
Дозвола за рад може се обновити спортском стручњаку само ако је обавио стручно
усавршавање у складу са актом из члана 30. став 1. овог закона и ставом 3. овог члана и
ако је у периоду важења дозволе за рад стекао одговарајуће стручно спортско искуство.
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.
У оквиру сваке спортске гране дефинишу се спортским правилима минимално два, а
максимално четири нивоа дозволе за рад из става 2. овог члана, осим ако спортским
правилима надлежног међународног спортског савеза није друкчије одређено.
Дозвола за рад одређеног нивоа даје право да се обављају и сви послови обухваћени
дозволом за рад нижих нивоа из исте гране, односно области спорта.
Надлежни национални спортски савез одузима дозволу за рад спортском стручњаку ако
престане да испуњава прописане услове за издавање дозволе за рад, ако обавља
стручни рад за који му није издата дозвола за рад, ако теже прекрши обавезе у вези
стручног рада утврђене овим законом и спортским правилима и ако му је, трајно или
привремено, забрањено обављање стручног рада у спорту у складу са законом.
Трошкове стручног образовања, оспособљавања и усавршавања плаћају организације у
области спорта или заинтересовани појединци.
Ако се трошкови стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених
спортских стручњака и стручњака у спорту обезбеђују из средстава организације у области
спорта, у складу са њеним општим актима, међусобна права и обавезе уређују се уговором
којим се посебно одређују услови финансирања и обавеза тог лица да у одређеном
временском периоду, по завршетку стручног образовања, оспособљавања и усавршавања,
ради у тој организацији.
У случају да лице из става 13. овог члана прекине стручно образовање, оспособљавање
или усавршавање, дужно је да организацији у области спорта накнади трошкове, осим ако је
то учинило из оправданих разлога.

Члан 32.
Над стручним радом у области спорта врши се стручни надзор.
Стручни надзор врши Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем тексту:
Републички завод), а на територији аутономне покрајине – Покрајински завод за спорт и
медицину спорта (у даљем тексту: Покрајински завод), преко стручних спортских надзорника,
као поверени посао.
Правна и физичка лица у области спорта дужна су да омогуће обављање стручног надзора, у
складу са овим законом.
Лицу из става 3. овог члана које онемогући обављање стручног надзора спортски инспектор
може привремено забранити обављање спортске активности, односно делатности, све док не
омогући обављање стручног надзора.
Послове стручног спортског надзорника може обављати лице које има одговарајуће спортско
звање, најмање пет година обављања одговарајућег стручног рада у спорту и значајне резултате у
стручном раду у спорту.
За вршење надзора над стручним радом спортског стручњака одређује се стручни спортски
надзорник са листе стручних спортских надзорника који има најмање исто спортско звање као и
спортски стручњак над чијим се стручним радом врши надзор и у зависности од планиране врсте
и предмета надзора.
Листу стручних спортских надзорника утврђује Републички завод, односно Покрајински
завод, према врсти стручног рада, спортским звањима и занимањима и према спортским гранама
и областима утврђеним у складу са овим законом.
У оквиру стручног надзора стручни спортски надзорник остварује увид и оцењује да ли су
мере, методе, средства, активности и поступци који се примењују у обављању стручног рада од
стране надзираног лица у складу са савременим достигнућима спортских и других одговарајућих
наука и важећим, односно утврђеним стручно спортским доктринама и упутствима, утврђеним
плановима стручног рада, прописаним условима и прописаним начином за обављање стручног
рада у спорту и савременим стручним стандардима утврђеним спортским правилима надлежног
националног и међународног спортског савеза.
Ради отклањања уочених недостатака у стручном раду, стручни спортски надзорник може
спортском стручњаку и организацији у области спорта предложити предузимање одређених мера
за унапређење стручног рада и отклањање уочених недостатака, као и поднети захтев надлежном
спортском инспектору за предузимање инспекцијског надзора и изрицање мера у складу са овим
законом.
Спортски инспектор може привремено забранити обављање одређене спортске активности,
односно делатности, ако на основу извештаја стручног спортског надзорника о извршеном
стручном надзору утврди да су недостаци у раду такве природе да могу изазвати последице
по безбедност и здравље спортиста као и других учесника у спорту или се њима тешко
нарушавају обавезе утврђене овим законом за обављање стручног рада у спорту, а да нису у
остављеном року отклоњени.
Министар ближе уређује начин и поступак обављања стручног надзора, мере за отклањање

уочених недостатака, услове за именовање стручног спортског надзорника, образац и начин
издавања легитимације стручног спортског надзорника и друга питања од значаја за спровођење
стручног надзора у области спорта.
Члан 175.
Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај спортска
организација или друго правно лице, ако:
1) прекрши забрану дискриминације спортиста, спортских стручњака, спортских организација
и других лица учесника у систему спорта (члан 4. став 3);
2) прекрши забрану злоупотребе, злостављања, дискриминације и насиља над децом (члан 4.
став 6);
3) закључи са спортистом такмичаром аматером уговор супротно одредби члана 10. став 1. и
члана 17. став 2. овог закона;
4) закључи са малолетним спортистом уговор супротно одредби члана 10. ст. 1. и 4. и члана
17. ст. 3. и 4. овог закона;
5) закључи уговор са спортистом који нема потпуну пословну способност супротно одредби
члана 10. став 6. овог закона;
6) закључи са спортистом више од једног уговора за бављење спортисте спортским
активностима у спортској организацији (члан 10. став 9);
7) не закључи уговор са спортистом у писаној форми и не овери га у складу са законом (члан
12. став 1);
8) не закључи уговор о раду са професионалним спортистом (члан 13. став 1);
9) закључи уговор са спортистом о давању новчаних и других накнада на име закључења
уговора и других сличних примања супротно одредбама члана 13. ст. 4. и 5. овог закона;
10) одобри међународни или национални трансфер, односно прелазак малолетног спортисте у
другу спортску организацију супротно одредбама члана 18. ст. 4–6. овог закона;
11) дозволи учешће на такмичењу спортисти такмичару, односно спортском стручњаку коме
није утврђена здравствена способност (члан 19. ст. 1. и 2);
12) обавља утврђивање здравствене способности спортиста или спортских стручњака
супротно одредби члана 19. ст. 4. и 5. овог закона;
13) не закључи уговор о осигурању врхунских спортиста односно спортиста и врхунских
спортских стручњака односно стручњака од последица несрећних случајева за време обављања
спортских активности (члан 21. ст. 1. и 3);
14) ангажује за обављање стручног рада лице које није спортски стручњак (члан 25. став
2);
15) обавља стручно оспособљавање супротно утврђеном плану и програму и начину стручног
оспособљавања (члан 30. став 1);
16) закључи уговор са спортским стручњаком супротно одредбама члана 31. ст. 1. до 3. овог
закона;
17) ангажује страног држављанина за обављање стручног рада у спорту супротно одредби
члана 31. став 8. овог закона;

18) изабере у органе или именује за заступника или ликвидатора неко лице супротно забрани
из члана 33. став 2. овог закона;
19) обавља спортске активности и делатности и ако не испуњава утврђене услове (члан 35.
став 1. и члан 110. став 5);
20) користи у називу реч „клуб” супротно одредбама члана 35. став 3. овог закона;
21) нема у свом називу реч или „спортски клуб” или „клуб” у складу са одредбом члана 35.
став 6. овог закона;
22) наплаћује чланарину супротно одредбама члана 40. став 7. овог закона;
23) огранак у правном промету иступа супротно одредби члана 44. став 2. овог закона;
24) не сазове скупштину најмање једанпут годишње (члан 55. став 2. овог закона);
25) нема управу изабрану у складу са чланом 56. ст. 1. и 2. овог закона;
26) нема надзорни одбор изабран у складу са чланом 60. став 1. овог закона;
27) не користи целокупну остварену нето добит основаног правног лица за остваривање
својих спортских циљева утврђених статутом (члан 71. став 1);
28) обавља привредне и друге делатности супротно условима утврђеним чланом 72. став 1.
овог закона;
29) користи имовину супротно одредбама члана 76. овог закона;
30) обавља спортске активности и делатности иако не испуњава услове из члана 92. став 3.
овог закона;
31) дели нето добит супротно одредби члана 92. став 4. овог закона;
32) обавља послове посредовања приликом преласка спортисте из једне у другу спортску
организацију супротно одредбама члана 94. овог закона;
33) обавља делатност пружања услуга стручног рада у спорту супротно одредби члана 95.
став 1. овог закона;
34) не утврди спортска правила у одговарајућој грани спорта (члан 100. ст. 1. и 2);
35) достави програм који садржи нетачне податке о носиоцу и учесницима програма (члан
118, члан 136. став 1. и члан 138. став 1);
36) не користи наменски средства добијена из буџета Републике Србије (члан 122. став 4);
37) одобри програм којим се задовољавају потребе и интереси грађана у аутономној
покрајини, односно јединици локалне самоуправе супротно одредбама члана 136. ст. 1, 3. и 5. и
члана 138. ст. 1, 3. и 4. овог закона;
38) не уреди ближе услове, критеријуме и начин и поступак доделе средстава из буџета
аутономне покрајине и начин јавног објављивања података о предложеним програмима за
финансирање, одобреним програмима и реализацији одобрених програма (члан 136. став 2);
39) не уреди ближе услове, критеријуме и начин и поступак доделе средстава из буџета
јединице локалне самоуправе и начин јавног објављивања података о предложеним програмима
за финансирање, одобреним програмима и реализацији одобрених програма (члан 138. став 2);
40) не обезбеди приоритет организованим ваннаставним спортским активностима у погледу
коришћења школских спортских сала и терена у односу на активности лица изван школе (члан
143.став 6);

41) не уреди, не обележи, не опреми или не одржава јавни спортски терен у стању које
осигурава безбедно коришћење или не прекине коришћење терена или дела терена иако су
наступиле околности које угрожавају безбедност на терену или користи јавни спортски терен
иако не испуњава прописане услове (члан 149. став 2);
42) користи и одржава спортски објекат супротно одредби члана 152. став 1. овог закона;
43) промени намену спортског објекта без одговарајуће сагласности супротно одредбама
члана 154. ст. 1-4. овог закона;
44) промени намену дела пратећег простора спортског објекта супротно одредбама члана 154.
ст. 5. и 6. овог закона;
45) организује спортску приредбу супротно одредби члана 157. став 1. овог закона;
46) да сагласност или дозволу да се организује спортска приредба иако нису били испуњени
сви прописани услови (члан 157. став 3);
47) не примени дисциплинске мере против својих чланова који не предузму прописане мере за
организовање спортске приредбе (члан 157. став 5);
48) дозволи почетак спортске приредбе, односно не прекине је или не наложи одржавање
спортске приредбе без присуства гледалаца супротно одредби члана 157. став 6. овог закона;
49) учествује у спортском такмичењу иако није добило дозволу за сезону (члан 158. став 1);
50) организује спортску приредбу иако не испуњава прописане услове (члан 159. став 1);
51) учествује на спортској приредби иако не испуњавају прописане услове (члан 159. став
2);
52) не поштује при учешћу на спортској приредби обавезе утврђене законом и спортским
правилима (члан 159. став 2);
53) организује спортску приредбу која се темељи на тзв. слободној борби два или више лица
(члан 159. став 4);
54) примени измене система такмичења пре истека једне такмичарске сезоне од утврђивања
тих измена (члан 160. став 3);
55) промени пропозиције такмичења у току такмичарске сезоне (члан 160. став 4);
56) промени пропозиције такмичења супротно одредби члана 160. став 5. овог закона;
57) се кандидује за организовање великог међународног спортског такмичења на територији
Републике Србије иако не испуњава прописане услове (члан 162);
58) учествује на међународним спортским приредбама без сагласности надлежног
националног гранског спортског савеза (члан 165);
59) ангажује за обављање стручног рада са децом лице које не испуњава услове из члана
180. став 2. овог закона.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у организацији у области спорта
или другом правном лицу новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара.
За прекршај из става 1. тач. 1), 14), 32), 33), 35), 41), 42), 43), 44), 48), 49), 50), 52) и 59) овог
члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 100.000 до 500.000 динара.
Члан 176.
Новчаном казном у износу од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај

организација у области спорта или друго правно лице, ако:
1) не обавести спортисту пре закључења уговора о утврђеним правима, обавезама и
одговорностима (члан 10. став 7);
2) не обавести без одлагања надлежни национални грански спортски савез о утврђивању
ништавости, поништењу или раскиду уговора са спортистом (члан 12. став 3);
3) не достави надлежном министарству годишњи извештај о евалуацији здравственог стања
прегледаних спортиста и спортских стручњака (члан 19. став 7);
4) не води евиденцију о утврђивању здравствене способности спортиста и спортских
стручњака у складу са чланом 20. овог закона;
5) изложи спортисту спортским активностима које могу да угрозе или погоршају његово
здравствено стање (члан 22);
6) изложи дете спортским активностима и физичким вежбањима која могу да угрозе или
погоршају њихово здравствено стање или да негативно утичу на психосоцијални и моторички
развој или образовање (члан 22. став 3);
7) ангажује за обављање стручног рада у спорту лице које нема дозволу за рад издату од
стране надлежног националног спортског савеза (члан 27. став 2);
8) не утврди план стручног образовања, оспособљавања и усавршавања спортских стручњака
(члан 28. став 2);
9) се бави пословима стручног оспособљавања иако не испуњава прописане услове (члан 29.
ст. 1-3);
10) у правном саобраћају не користи назив и скраћени назив у облику у коме је уписан у
регистар (члан 44. став 1);
11) у пословној кореспонденцији и јавном иступању не наводи уз свој назив и своје седиште
(члан 47. став 2);
12) члановима не обезбеди права у складу са статутом (члан 49. став 3);
13) прими у чланство малолетно лице супротно одредбама члана 49. став 4. овог закона;
14) искључи из чланства неко лице супротно одредби члана 51. став 1. овог закона;
15) не омогући члану спортског удружења у спортској рекреацији да непосредно управља
спортским удружењем са једнаким правом гласа са другим члановима (члан 52. став 3);
16) именује за арбитра лице супротно одредбама члана 54. ст. 3. и 4. овог закона;
17) не сазове и не одржи скупштину у складу са одредбама члана 55. став 5. овог закона;
18) не прими у чланство организацију која испуњава услове одређене статутом савеза за
пријем у чланство (члан 97. став 3);
19) нема запосленог или ангажованог спортског стручњака или стручњака у спорту са
положеним стручним спортским испитом (члан 99. став 6);
20) не донесе програм, односно оквирни програм развоја и не достави га Министарству у року
од 15 дана од дана доношења (члан 100. став 6, члан 102. став 6, члан 103. став 12. и члан 106.
став3);
21) не чува евиденцију о реализованим програмима, односно пројектима у складу са чланом
130. став 7. овог закона;

22) не сазове скупштину ради разматрања одговорности лица која су реализовала програм и
лица која су учествовала у доношењу одлука које су довеле до непостизања планираних ефеката
програма (члан 133. став 4);
23) не донесе општи акт којим се уређују посебни услови за врхунске спортисте при упису на
студије на високошколским установама и током студирања (члан 144. став 1);
24) не донесе општи акт којим се уређују услови за бављење студената спортским
активностима (члан 144. став 2);
25) не обезбеди да је спортски објекат приступачан лицима са посебним потребама (члан 145.
став 3);
26) утврди испуњеност услова за издавање дозволе за сезону иако нису испуњени услови
прописани чланом 158. ст. 2-4. овог закона;
27) не утврди критеријуме, односно услове за давање дозволе за сезону у складу са чланом
158. став 3. овог закона;
28) не утврди испуњеност услова за издавање дозволе за учешће на спортском такмичењу пре
почетка такмичарске сезоне (члан 158. став 7);
29) користи заставу и грб Републике Србије на спортској опреми супротно одредби члана 165.
став 4. овог закона;
30) допусти учешће у такмичењу животињи супротно одредби члана 166;
31) не поднесе пријаву за упис у националну евиденцију или достави нетачне податке (члан
168. ст. 4. и 5);
32) обавља послове стручног оспособљавања у области спорта без подношења захтева за
добијање дозволе за обављање стручног оспособљавања супротно одредбама члана 181.
став 5. овог закона.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у спортској организацији или
другом правном лицу новчаном казном од 30.000 до 150.000 динара.
За прекршај из става 1. тач. 7), 8) и 31) овог члана казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 50.000 до 250.000 динара.
Члан 177.
Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се за прекршај организација у
области спорта и друго правно лице, ако:
1) не води евиденцију трансфера, односно прелазака малолетних спортиста или не обавести
Министарство у року од 15 дана од сваког обављеног трансфера, односно регистрованог
преласка малолетног спортисте (члан 18. став 8);
2) не омогући спортисти учешће у националној спортској репрезентацији (члан 24);
3) не поднесе Министарству извештај о извршеном стручном оспособљавању у претходној
години и план активности за текућу годину на организовању стручног оспособљавања или
не пријави почетак обављања стручног оспособљавања (члан 30. став 2);
4) не води евиденције из члана 30. став 4. овог закона;
5) не омогући обављање стручног надзора (члан 32. став 3);
6) не води књигу чланова (члан 49. став 5);

7) не обавести Министарство о издавању дозволе у прописаном року (члан 94. став 5);
8) не достави спортска правила Министарству (члан 100. став 3);
9) не објави спортска правила и статут на званичној интернет презентацији савеза (члан 100.
став 4);
10) не достави Министарству извештај о остваривању програма, односно пројекта или делова
програма, односно пројекта и коришћења средстава буџета (члан 130. став 1);
11) не учини извештај о раду и о обиму и начину стицања и коришћења средстава доступним
јавности и тај извештај не достави Министарству (члан 130. став 5);
12) не омогући спортском инспектору обављање инспекцијског надзора или не поступи по
његовом захтеву супротно члану 169. став 8;
13) не поступи по налогу спортског инспектора датом у вршењу инспекцијског надзора (члан
173. став 1);
14) не усклади своју организацију, рад и опште акте у року утврђеном чланом 181. став 1. овог
закона.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у организацији у области
спорта или другом правном лицу новчаном казном од 10.000 динара.
Члан 178.
Новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко
лице, ако:
1) прекрши забрану дискриминације спортиста, спортских стручњака, спортских организација
и других лица учесника у систему спорта (члан 4. став 3);
2) прекрши забрану злоупотребе, злостављања, дискриминације и насиља над децом (члан 4.
став 6);
3) учествује у такмичењу иако му није утврђена здравствена способност (члан 19. став 1);
4) изложи спортисту активностима које могу да угрозе његово здравље (члан 22. став 1);
5) обавља стручни рад иако не испуњава прописане услове (члан 25. ст. 2. и 3);
6) обавља стручни рад са децом иако не испуњава прописане услове (члан 27. став 4);
7) не планира и не евидентира стручни рад (члан 28. став 1);
8) не омогући обављање стручног надзора (члан 32. став 3);
9) као заступник не саопшти тражене информације у складу са чланом 58. став 2. овог закона;
10) изврши повреду дужности из члана 59. овог закона;
11) обавља послове посредовања супротно члану 94. овог закона;
12) обавља делатност пружања услуга стручног рада у спорту супротно члану 95. став 1.
овог закона;
13) обавља спортске активности и делатности на јавном спортском терену супротно
одредби члана 149. став 2. овог закона;
14) користи спортски објекат супротно одредби члана 152. став 1. овог закона;
15) промени намену спортског објекта без одговарајуће сагласности, супротно одредбама
члана 154. ст. 1-3. овог закона;
16) промени намену дела пратећег простора спортског објекта супротно одредбама члана 154.

ст. 5. и 6. овог закона;
17) не предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте,
гледаоце и друге учеснике и трећа лица на спортској приредби, као и мере којима се на повећане
ризике утиче (члан 157. став 1. тачка 2);
18) организује спортску приредбу иако не испуњава прописане услове (члан 159. став 1);
19) учествује на спортској приредби иако не испуњава прописане услове (члан 159. став 2);
20) не поштује при учешћу на спортској приредби обавезе утврђене законом и спортским
правилима (члан 159. став 2);
21) учествује у спортској приредби која се темељи на тзв. слободној борби два или више лица
(члан 159. став 4);
22) учествује на међународним спортским приредбама без претходне сагласности надлежног
националног гранског спортског савеза (члан 165);
23) не омогући спортском инспектору обављање инспекцијског надзора или не поступи по
његовом захтеву супротно одредбама члана 169. став 8. овог закона;
24) не поступи по налогу спортског инспектора датог у вршењу инспекцијског надзора (члан
173. став 1).

