На основу члана102 Закона о спорту ( "Сл.гласник РС", бр. 24/11), Правилника о дозволи за рад
спортских стручњака ( "Сл.гласник РС", бр. 07/13), Правилника о номенклатури спортских
звања и занимања ( "Сл.гласник РС", бр. 07/13), и члана 60. Статута Стрељачког савеза за летеће
мете Србије, Председништво Стрељачког савеза за летеће мете Србије на седници одржаној
30.08.2014.године усвојило је
ПРАВИЛНИК О НОМЕНКЛАТУРИ ЗВАЊА И ДОЗВОЛИ ЗА РАД ТРЕНЕРА
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђује се номенклатура спортских звања за спортско занимање тренер у
грани спорта летеће мете, као и типични послови за наведено спортско занимање, као и услови,
начин и поступак издавања, обнављања и одузимања лиценца ( у даљем тексту: лиценца).
Члан 2.
Спортски стручњаци, тренери у ( су физичка лица која обављају стручни рад у складу са
Законом о спорту Републике Србије (у даљем тексту: Закон).
Члан 3.
Тренери у грани спорта летеће мете, чланови Стрељачког савеза за летеће мете Србије ( у даљем
тексту: Савез), могу обављати свој рад уколико испуњавају услове предвиђене Законом и
правним актима Савеза, поседују лиценцу предвиђену правилима Савеза и правилима
међународног спортског савеза.
Уколико су испуњени предвиђени услови, тренерима лиценцу издаје Савез.
Члан 4.
Савез утврђује трошкове издавања и обнављања лиценце, уз претходну сагласност министарства
надлежног за спорт, које плаћа подносилац захтева за издавање, односно обнављање лиценце.
Члан 5.
Лиценца издата спортском стручњаку од стране надлежног међународног спортског савеза
сматра се важећом дозволом за рад, за период за који је издата, у складу са Законом.
Члан 6.
Врста тренерске лиценце зависи од образовних и стручних квалификација у складу са
критеријумима предвиђеним Законом и правилницима наведеним у преамбули овог правилника.
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2. КОМИСИЈА ЗА ЛИЦЕНЦЕ
Члан 7.
Испуњеност услова прописаних овим правилником за издавање, обнављање или одузимање
лиценце тренеру утврђује Комисија за издавање тренерских лиценци Савеза ( у даљем тексту:
Комисија), која броји 3 (три) члана.
Два члана Комисије именује Савез а једног члана именује Факултет за спорт и физичко
васпитање из Београда, са којим Савез има закључен уговор о стручној сарадњи.
3. ИЗДАВАЊЕ И САДРЖАЈ ЛИЦЕНЦЕ
Члан 8.
Тренери подносе Савезу Захтев за издавање лиценце.
Захтев се насловљава на Савез и Комисију.
Захтев тренера за издавање лиценце обавезно садржи:
•
•
•
•
•
•
•

име и презиме тренера;
две фотографије тренера величине потребне за пасош;
кратка биографија тренера;
приложен оверени доказ о стручној квалификацији;
кратак опис послова за које се тражи лиценца;
доказе о испуњености услова за издавање лиценце у складу са Законом и овим
правилником;
доказ о уплати административне таксе за издавање лиценце.
Члан 9.

По пријему Захтева за издавање лиценце и пратеће документације, Комисија за издавање
лиценци може:
• утврдити да су испуњени услови за издавање лиценце;
• тражити допуну документације у року од 15 (петнаест) дана од њеног пријема;
• одбацити или одбити Захтев за издавање лиценце уз писмено образложење.
Члан 10.
Уколико Комисија утврди да су испуњени услови за издавање одређене лиценце, издаје Потврду
о испуњености услова, коју доставља са пратећом документацијом Председништву Савеза, које
издаје лиценцу тренеру а коју потписује Председник Савеза, као лице овлашћено за заступање
Савеза.
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Члан 11.
Уколико се Захтев за издавање лиценце одбије, тренер има право жалбе Председништву Савеза
у року од 8 (осам) дана од пријема одлуке о одбијању.
Члан 12.
У случају издавања лиценце за страног држављанина, исти преузима сва права и обавезе
прописане овим Правилником.
Члан 13.
Савез издаје лиценцу на период од три године, а након истека три године, лиценца се може
обновити у складу са овим Правилником.
Члан 14.
Савез издаје одговарајућу лиценцу тренеру:
1) ако испуњава услове у погледу стручне спреме или стручне оспособљености, односно ако има
одговарајуће спортско звање, у складу са Законом и прописима којима се уређује номенклатура
спортских занимања и звања и ако испуњава све услове предвиђене овим Правилником;
2) ако је регистрован у Савезу, односно ако је посредан члан Савеза, члан клуба или стручног
спортског удружења које је у саставу Савеза;
3) ако је здравствено способан за обављање стручног рада у грани спорта летеће мете ( општа
здравствена способност) и извршен психолошки преглед са позитивним мишљењем;
4) ако је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио професионалну праксу (практичан
рад) у трајању од најмање 90 сати;
5) ако има одговарајуће радно искуство, у складу са законом и спортским правилима Савеза;
6) ако је обавио стручно усавршавање у складу са спортским правилима Савеза;
7) ако тренеру није забрањено обављање стручног рада у спорту за период важења дозволе за
рад;
8) ако уплати накнаду за трошкове издавања дозволе за рад.
Члан 15.
Висину цене издавања и обнаваљања лиценце тренерима одређује Председништво.
Члан 16.
Лиценца обавезно садржи:
•

назив Савеза;
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•
•
•

име и презиме тренера;
послове који могу на основу лиценце да се обављају;
печат и потпис лица овлашћеног за заступање Савеза.

4. ПОСЛОВИ ТРЕНЕРА, ЗВАЊА И ВРСТЕ ЛИЦЕНЦИ
Члан 17.
Тренер у грани спорта летеће мете је занимање лица које учествује у демонстрирању спортских
вештина, програмирању, планирању и реализацији стручно-педагошког рада.
Члан 18.
Карактеристични послови тренера у грани спорта летеће мете јесу:
•
•
•
•
•
•
•
•

планирање тренажног процеса;
вођење тренинга;
контрола припремљености и селекција спортиста;
анализа и корекција тренажног процеса и такмичења;
вођење наступа на такмичењима;
вођење документације рада и постигнутих резултата;
припремање извештаје о раду;
обезбеђивање материјално техничких услова за извођење вежбања и тренажног процеса.
Члан 19.

Тренерску лиценцу могу добити само тренери која задовољавају критеријуме предвиђене
Законом, адекватним подзаконским актима и овим Правилником .
Добијене лиценце се могу обнављати под условима наведеним у овом Правилнику.
Једном добијена лиценца, исуњењем предвиђених услова се може обнављати неограничено.
Члан 20.
Постоји 5 (пет) врсти лиценци за тренере: А,Б,Ц,Д,Е
Члан 21.
У оквиру занимања тренер у грани спорта летеће мете постоје звања:
1) спортски учитељ;
2) спортски оперативни тренер;
3) спортски тренер;
4) спортски тренер специјалиста;
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5) спортски тренер - дипломирани професор спорта.
Члан 22.
Тренерске лиценце за звања наведена у члану 21. овог Правилника се могу издати уколико се
задовоље услови:
Е лиценца (спортски учитељ)
1) неопходно је средње образовање и завршен програм стручног оспособљавања –
спортски учитељ (оспособљеност II нивоа - 120 часова) са усмерењем на летеће мете.
Спортски учитељ обавља послове из члана 18. овог Правилника искључиво под
менторским надзором тренера са А или Б лиценцом из овог Правилника.
Д лиценца (оперативни тренер)
1) завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на
грану спорта летеће мете,односно са дипломским радом из гране спорта летеће мете;
2) завршено средње образовање и завршен програм стручног оспособљавања –
оперативни тренер (оспособљеност III нивоа - 240 часова) са усмерењем на летеће мете.
3) завршено средње образовање и стечен ранг врхунски тренер, са спортским статусом
заслужног тренера у складу са Националном категоризацијом спортских стручњака.
Ц лиценца (тренер у грани спорта летеће мете)
1) завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на
грану спорта летеће мете,односно са дипломским радом из гране спорта летеће мете и
најмање четири године стручног рада у грани спорта летеће мете;
2) завршене одговарајуће основне струковне студије из области физичког васпитања и
спорта, са дипломским радом из гране спорта летеће мете (стечен стручни назив тренер
у грани спорта летеће мете);
3) завршене трогодишње основне академске студије из области физичког васпитања и
спорта (професор физичког васпитања и спорта), са дипломским радом из гране спорта
летеће мете и најмање две године стручног рада у организацијама у области спорта из
гране спорта летеће мете.
Б лиценца (тренер у грани спорта летеће мете- специјалиста)
1) завршене специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и спорта
(стечен назив специјалиста тренер);
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2) завршене специјалистичке академске студије из области физичког васпитања и спорта,
са усмерењем на грану спорта летеће мете;
3) завршене основне студије у четворогодишњем трајању, са специјалистичким студијама
од најмање једне године и одбрањеним специјалистичким радом из гране спорта летеће
мете.
А лиценца (тренер у грани спорта летеће мете- дипломирани професор
спорта)

летеће мете

1) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне
академске студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта,
са положеним испитом из гране спорта летеће мете и одбрањеним дипломским радом из
гране спорта летеће мете;
2) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне
академске студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта,
са усмерењем од најмање две године на грану спорта летеће мете,као и одбрањен
дипломски рад из гране спорта летеће мете;
3) завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и спорта, са
усмерењем на грану спорта летеће мете;
4) завршене магистарске студије или докторске студије са усмерењем на грану спорта
летеће мете,односно одбрањена магистарска теза или докторска дисертација из гране
спорта летеће мете.
Члан 23.
Почетно лиценцирање подразумева принцип издавања лиценци у односу на затечено
актуелно стање звања тренера у складу са звањима и условима из члана 22. овог Правилника,
почевши од 1. септембра 2014. године а најкасније до 31. децембра 2014. тако да формално
правно важење лиценци почне од 1. септембра 2014. године.
5. ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
Члан 24.
У складу са чланом 13. овог Правилника, рок трајања важности лиценце је 3 (три) године, а
након истека три године може се вршити и њено обнављање под условима предвиђеним
овим Правилником.
Члан 25.
Тренер ради обнављања лиценце подноси захтев Савезу 60 дана пре истека рока на који је
лиценца издата.
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Члан 26.
Тренеру се може обновити лиценца :
•
•
•
•

ако је, у складу са Законом и овим Правилником, у периоду важења лиценце обавио
годишње најмање осам часова стручног усавршавања, од којих најмање пет из гране
спорта летеће мете,и ако је у том периоду стекао стручно спортско искуство;
ако је у претходном периоду обавио професионалну праксу (практичан рад) у трајању од
најмање 90 сати;
ако тренер у току трајања дозволе за рад стекне више спортско звање,
ако тренер који у току важења дозволе за рад стекне или задржи статус: врхунски
спортски тренер - заслужни тренер или врхунски спортски тренер - тренер међународног
ранга, у складу са Националном категоризацијом спортских стручњака
Члан 27.

Тренер подноси Савезу Захтев за обнављање лиценце у року наведеном у члану 23, овог
Правилника.
Члан 28.
Тренер уз захтев за обнављање дозволе за рад подноси и одговарајуће доказе: о обављеном
стручном усавршавању, стеченом стручном спортском искуству, односно доказ о стеченом
одговарајућем спортском звању и друге доказе који су релеватни за обнављање дозволе за рад у
складу са овим Правилником.
Члан 29.
Захтев тренера за обнављање лиценце обавезно садржи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

име и презиме тренера;
навођење за коју врсту звања тражи обнављање лиценце;
број лиценце за коју тражи обнављање;
приложити стару лиценцу за коју се тражи обнављање;
доказ о обављеном стручном усавршавању;
доказ о стеченом спортском стручном искуству у складу са овим Правилником;
доказ о о стеченом одговарајућем спортском звању или
доказ о постигнутом врхунском спортском резултату;
доказ о уплати административне таксе за обнављање лиценце.
Члан 30.

Стицања спортског стручног искуства, као један од услова за обнављање лиценце тренера, у
складу са чланом 26. став 1. тачка 1. овог Правилника, представља стално активно учешћа
тренера у процесу рада и то:
- гране спорта летеће мете и у активностима у организацији Савеза;
- акредитованих академских институција спорта;
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-

званичних националних или међународних струковних удружења, као и научних
удружења.
Члан 31.

Стицање стручног искуства подразумева бодовање активности тренера у 2 (два) нивоа:
образовна компонента и струковна (рад у репрезентацији и клубу).
Укупан број бодова се добија сабирањем остварених бодова из свих компоненти.
Образовна компонента обнављања лиценце доноси бодова:
-

Учешће на националном струковном семинару Савеза - 3 бода
Учешће на националним семинарима регионалних струковних организација – 1,5 бод
Учешће на научним конгресима из области спорта :
• присуство на научном конгресу - 2 бода
• учесник научног конгреса- објављен рад из области кајака - 4 бода

Струковна компонента обнављања лиценце доноси бодова:
-

Руковођење радом репрезентативних сениорским и млађим селекцијама, наступима на:
Међународним првенствима – 4 бодова
Интернационалним разним такмичењима – 2 бода

-

Руковођење радом клупских екипа у свим категоријама и наступима на:
Интернационалним такмичењима – 3 бода
Националним такмичењима – 2 бодa
Националном првенству
– 2 бода
Члан 32.

Услов за испуњење услова стицања стручног искуства тренера за обнављање лиценце је збирни
број бодова обе компоненте и то најмање 10 (десет) бодова по години, с тим што је обавезно
учешће на националном струковном семинару Савеза.
Вишак бодова из сваке године периода се не може преносити у следећу годину.
Члан 33.
У случају издавања лиценце за страног држављанина, исти преузима сва права и обавезе
прописане овим Правилником и међународним правилима у спорту летеће мете.
6. ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
Члан 34.
Савез одузима лиценцу тренеру у следећим случајевима:
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1) ако престане да испуњава услове за издавање лиценце прописане овим правилником;
2) ако обавља стручни рад за коју му није издата лиценца;
3) ако је теже прекршио обавезе у вези стручног рада, утврђене Законом и спортским правилима
Савеза;
4) ако му је правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности забране вршења
позива, делатности и дужности у области спорта, док трају правне последице осуде;
5) ако му је изречена, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту ("Службени гласник
Републике Србије", број 101/05), мера трајне забране обављања функција у области спорта због
повреде антидопинг правила.
Члан 35.
Спортски стручњак коме је Савез одузео лиценцу, у року од осам дана од дана пријема одлуке о
одузимању лиценце, дужан је да врати издату лиценцу.
7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Тренери који обављају васпитно-образовни рад са децом, а који не испуњавају прописане услове
у погледу степена и врсте образовања, могу у складу са Законом и даље да обављају тај рад ако
су до ступања на снагу Закона најмање 25 година обављали васпитно-образовни рад, од чега
најмање 15 година у раду са децом, на основу потврде Савеза.
Члан 37.
Овај Правилник ступа на снагу осам дана од објављивања на огласној табли у седишту Савеза.

Председник
__________________
Предраг Шотра
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