
На пснпву Члана 100. Закпна п сппрту став 7,11,12, и 13., Управни пдбпр Сппртскпг савеза инвалида 
Србије на свпјпј седници пдржанпј 13.10.2017. дпнеп је 
 
 
 

ПРАВИЛНИК П СТРУЧНПМ РАДУ, СППРТСКИМ СТРУЧОАЦИМА И СТРУЧОАЦИМА У СППРТУ 
 У СППРТСКПМ САВЕЗУ ИНВАЛИДА СРБИЈЕ 

 
 
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Правилник п стручнпм раду у Сппртскпм савезу инвалида Србије (у даљем тексту – Правилник) регулише 
сва питаоа кпја су пд значаја за успешан стручни рад у свим сегментима кпје ппкрива Сппртски савез 
инвалида Србије (у даљем тексту – ССИ Србије), а ппсебнп пп питаоу стручнпг рада: 
- сппртских стручоака (тренери), 
- судија, 
- делегата, 
- псталих службених лица на такмичеоу. 
Овим Правилникпм се прпписују услпви кпје је прпписап Закпн п сппрту и кпји се имплементирају и 
разрађују и у псталим нпрмативним актима ССИ Србије. 
 

Члан 2. 
Оснпвни нпсипци уређеоа система пп питаоу стручнпг рада у ССИ Србије су: Управни пдбпр ССИ Србије 
и Сппртска кпмисија ССИ Србије. 
 
II ПБАВЉАОЕ СТРУЧНПГ РАДА У СППРТСКИМ ПРГАНИЗАЦИЈАМА 
Спортски стручњаци (тренери) 
 

Члан 3. 
 

Стручни рад у пквиру ССИ Србије мпгу да пбављају сппртски стручоаци (тренери) и тп су лица кпја имају 
пдгпварајуће пбразпваое у пбласти сппрта пспба са инвалидитетпм, пднпснп физичке културе или су 
завршили псппспбљаваое за пбављаое пдређених стручнп - пперативних ппслпва у сппрту пспба са 
инвалидитетпм. 

Члан 4. 
 
Ппд пдгпварајућим пбразпваоем сматра се завшенп пбразпваое у следећим пбразпвним устанпвама: 
 
- Факултет за фиизичкп васпитаое и сппрт (VII, VII-1 и VIII степен стручне спреме), 
- Струкпвне студије из ппдручја сппртских дисциплина (VII степен стручне спреме), 
- Виша тренерска шкпла, (VI степен стручне спреме). 
 

Члан 5. 
 
Ппд пдгпварајућим псппспбљаваоем сматра се завршенп стручнп псппспбљаваое и тп: 
- Осппспбљаваое II нивпа (ппмпћни сппртски тренер) или 
- Осппспбљаваое III нивпа (пперативни тренер). 
 

Члан 6. 
 

На пснпву члана 27.ст.4 Закпна п сппрту - Сппртски стручоаци кпји пбављају стручнп васпитни рад са 
децпм, пднпснп лицима кпја имају маое пд 16 гпдина, мпрају имати пдгпварајуће више или виспкп 
пбразпваое у пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта или су, ппред  пснпвне стручне псппспбљенпсти и 
ппсебнп стручнп псппспбљени за стручни рад са децпм у складу са чланпм 26 ст. 2. и чланпм 29. ст. 1-4 
Закпна п сппрту Републике Србије. 



 
 
 
III ШКПЛПВАОЕ И ПСППСПБЉАВАОЕ СППРТСКИХ СТРУЧОАКА 
Школовање и оспособљавање тренера 
 

Члан 7. 
 

На пснпву Закпна п сппрту Управни пдбпр ССИ Србије ће склппити са виспкпшкплским устанпвама 
угпвпре п ппслпвнп техничкпј сарадои на шкплпваоу и псппспбљаваоу сппртских стручоака. 
 

Члан 8. 
 

Кпд лиценцираоа тренера ССИ Србије ће признавати све издате диплпме или увереоа п завршенпм 
пбразпваоу у ппдручју сппрта и псппспбљенпсти пд стране факултета сппрта и физичкпг васпитаоа и 
псталих устанпва кпје су акредитпване за вршеое шкплпваоа и псппспбљаваоа сппртских стручоака, а у 
складу са закпнским прпписима. 
 
ДПЗВПЛА ЗА РАД (ЛИЦЕНЦА) СППРТСКИХ СТРУЧОАКА 
 

Члан 9. 
Издаваое дпзвпла за рад (лиценца) сппртским стручоацима врши ССИ Србије у сарадои са 
виспкпшкплскпм устанпвпм кпја има акредитпван прпграм шкплпваоа кадрпва из ппдручја сппрта, а са 
кпјпм ССИ Србије склппи угпвпр п ппслпвнп техничкпј сарадои. 
Управни пдбпр ССИ Србије фпрмира Кпмисију за лиценцираое кпја се састпји пд; Представника 
виспкпшкплске устанпве са кпјпм ССИ Србије има угпвпр, и два представника ССИ Србије. 
 

Члан 10. 
 

Пп правилу, издаваое дпзвпле за рад (лиценце) врши се једнпм гпдишое, а у ппсебним случајевима се 
дпзвпле за рад (лиценце) мпгу издати и у тпку текуће гпдине ппд ппсебним пкплнпстима. 
 
Важеое издате лиценце је 3 гпдине пд дана издаваоа лиценце пд стране Кпмисије за лиценцираое. 
 

Члан 11. 
 

У прве три гпдине важеоа пвпг Правилника лиценцу на рпк важеоа пд 3 гпдине ће дпбити сви тренери 
кпји имају диплпму п завршенпм шкплпваоу из смера непараплимпијских сппртпва или увереое п 
псппспбљенпсти из ппдручја сппртске рекреације, уз услпв да присуствују гпдишоем семинару за 
лиценцираое. 
 

Члан 12. 
За пбнављаое лиценце неппхпднп је да сппртски стручоак (тренер) има минималнп 100 акредитпваних 
бпдпва у перипду пд 3 гпдине. 
 
Тренер кпји не сакупи 100 акредитпваних бпдпва у перипду пд 3 гпдине пд дана ппследое акредитације 
не мпже да дпбије лиценцу дп испуоеоа услпва пд 100 акредитпваних бпдпва. 
 
Акредитпвани бпдпви се мпгу скупити пп следећим пснпвама и тп: 
1) Присуствпваоу стручних семинара у прганизацији ССИ Србије (50), 
2) Презентација рада на стручним семинарима у прганизацији ССИ Србије (60), 
3) Присуствпваоу стручнп-научним семинарима у прганизацији: 
- Олимпијскпг кпмитета Србије (40), 
- Сппртскпг савеза Србије (40), 
- Факултета за физичку културу и сппрт (40), 
- Удружеоа тренера Србије (30), 
- Присуствпваое тренерскпм семинару  (50), 



- И псталих стручних семинара за кпје се тражи верификације семинара пд стране Кпмисије за 
лиценцираое ССИ Србије пре оегпвпг пдржаваоа (30), 
- Презентација рада из сппрта пспба са инвалидитетпм на стручним семинарима у прганизацији 
псталих субјеката (50). 
5) Издаваое  стручнп-научних радпва из ппдручја сппрта пспба са инвалидитетпм пбјављених у 
дпмаћим  стручним издаоима (30) 
6) Издаваое стручнп-научних радпва из ппдручја сппрта пспба са инвалидитетпм пбјављених у 
инпстраним стручним издаоима (50), 
7) Израда и пдбрана диплпмских радпва из ппдручја сппрта пспба са инвалидитетпм (60), 
8) Израда мастер рада и оегпва пдбрана из ппдручја сппрта пспба са инвалидитетпм (80), 
9) Израда дпктпрске дисертације и нејгпва пдбрана из ппдручја сппрта пспба са инвалидитетпм 
(100), 
10) Израда видеп радпва из ппдручја сппрта пспба са инвалидитетпм (30), 
11) Издаваое коиге из ппдручја сппрта пспба са инвалидитетпм (80) 
У заградама је наведенп кпликп је предвиђенп бпдпва пп свакпм наведенпм пснпву. 
 

Члан 13. 
 

Да би акредитпвани бпдпви били признати пд стране Кпмисије за лиценцираое ССИ Србије неппхпднп је 
да тренер прилпжи дпказ п присуствпваоу семинару (сертификат или пптврду) или прилпжи рад кпји је 
предвиђен у претхпднпм члану пвпг Правилника. 
Дпкази се дпстављају преппрученпм ппшиљкпм у канцеларију ССИ Србије најкасније пд 15 дана пд дана 
пствариваоа права на квалификаципне бпдпве. 
 

Члан 14. 
 

Дпзвпле за рад (лиценце) ССИ Србије имају 4 нивпа вреднпсти и тп: 
- „Д“ лиценца (IV нивп лиценце), 
- „Ц“ лиценца (III нивп лиценце), 
- „Б“ лиценца (II нивп лиценца), 
- „А“ лиценца (I нивп лиценце). 
 

Члан 15. 
 

Нивпи  дпзвпле  за  рад  (лиценце)  везани  су  за  следеће  нивпе  стручне  псппспбљенпсти  или  нивпа 
пбразпваоа и тп: 
„Д“ лиценца (IV нивп лиценце) 
- тренери без диплпме или увереоа п псппспбљенпсти са 25 гпдина тренерскпг стажа, 
- стручна псппспбљенпст III степена 
- прпфеспр физичкпг васпитаоа и сппрта са пплпженим испитпм из предмета НПОС 
 
„Ц“ лиценца (III нивп лиценце) 
- прпфеспр физичкпг васпитаоа и сппрта са пдбраоеним диплпмским радпм 
- виши тренер (виша тренерска шкпла пд 2 гпдине) 
 
„Б“ лиценца (II нивп лиценце) 
- прпфеспр физичкпг васпитаоа и сппрта са усмереоем у трајаоу пд 2 гпдине и пплпженим испитима из 
усмереоа, 
- диплпмирани тренери (факултет пд III гпдине) 
- диплпмирани прпфеспр физичкпг васпитаоа и сппрта и завршен  тренерским семинaр 
- мастер рад 
 
„А“ лиценца (I нивп лиценце). 
- магистар сппрта са магистарским радпм, 
- дпктпр наука у сппрту са дпктпрскпм дисертацијпм. 
 
Привремена лиценца се даје за пдређени временски перипд дп гпдину дана и тп: 



- тренери са стручнпм псппспбљенпст II степена (120 часпва псппспбљаваоа), 
- тренери кпји су уписали стручнп псппспбљаваое II или III степена, 
- тренери кпји су уписани на Факултету за физичку културу и сппрт, 
- тренери кпји су уписани на струкпвним сппртским студијима. 
Услпв да се тренеру призна пдређени нивп дпзвле за рад (лиценце) на пснпву диплпме или увереоа п 
псппспбљенпсти је да је тренер има минималнп 2 гпдине тренерскпг стажа. Уз кппију диплпме п 
завршенпм шкплпваоу или увереоа п стручнпј псппспбљенпсти пбавезнп се прилаже и пптврда клуба 
или савеза п временскпм перипду на кпји је тренер бип ангажпван у клубу или савезу на ппслпвима 
тренера. Дп испуоеоа 2 гпдине активнпг рада тренеру се издаје привремена дпзвпла за рад (лиценца) за 
један нижи нивп дпзвпле за рад (лиценце) кпју пстварује на пснпву стечене диплпме у пбразпваоу или 
увереоа п псппспбљаваоу. У прилпгу пвпг правилника се налази пбразац пптврде п ангажпваоу и 
ппстигнутим резултатима кап тренер у клубу или савезу. 
 
Испуоенпст услпва из претхпднпг става се утврђује на пснпву дпстављене кппије диплпме или увереоа п 
псппспбљенпст и пптврде клуба п раду и ппстигнутим резултатима. 
 
Даваое лажних ппдатака пп питаоу ангажпваоа тренера пд стране заступника клуба ппдлеже 
дисциплинскпј и прекршајнпј пдгпвпрнпсти. 
 

Члан 16. 
 

Тренери мпгу да напредују у нивпу лиценце и тп највише за највише два нивпа лиценце и тп самп у 
случају да су оихпви сппртисти ппстигли врхунске сппртске резултате. 
 
Ппд врхунским сппртским резултатпм сматрају се псвпјене медаље на Параплимпијским играма, 
светским и еврппским првенствима у узрасту сенипра, јунипра и кадета у параплимпијским  
дисциплинама, кап и псвпјене титуле сенипрскпг првака на државнпм првенству. 
Свака псвпјена медаља дпнпси пдређени брпј бпдпва. 
Брпј бпдпва на пснпву резултата: 
1) Параплимпијска медаља                             10 бпдпва 
2) Светска медаља /сенипри/ - 8 бпдпва 
                                                         /јунипри/ - 5 бпдпва 
                                                           /кадети/ - 3 бпда 
3) Еврппска медаља /сенипри/ - 6 бпдпва 
                                                         /јунипри/ - 4 бпда 
                                                            /кадети/ - 2 бпда 
4) Државни првак  /сенипри/ - 1 бпд 
За признаваое једнпг вишег нивпа лиценце неппхпднп је да се тренеру признају минималнп 8 бпдпва на 
пснпву ппстигнутих резултата оегпвпг сппртисте. 
 
За признаваое два виша нивпа лиценце неппхпднп је да се тренеру признају минималнп 10 бпдпва на 
пснпву ппстигнутих резултата оегпвпг сппртисте. 
 
За псвпјене медаље за нивп репрезентација бпдпви се мпгу дпделити за максималнп 2 тренера (селектпр 
и тренер). 
 
За псвпјене медаље на ПОИ, СП, ЕП за нивп клуба бпдпви се мпгу дпделити за максималнп 2 тренера 
(једни бпдпви за актуалнпг тренера у мпменту псвајаоа медаље и једни бпдпви за тренера кпји је са 
сппртистима радип у млађим узрасним категпријама). Ову пптврду издаје клуб за кпји је сппртиста 
регистрпван у мпменту псвајаоа медаље. Акп је сппртиста прешап у нпви клуб бпдпви за тренера у 
млађим узрасним категпријама се дпдељују тренеру из клуба кпји је радип са оим у млађим узрасним 
категпријама и тај клуб дпставља пптребну пптврду. Да би се клупскпм тренеру признали бпдпви за 
псвпјене медаље мпра да прпђе минималнп гпдина дана пд преласка сппртисте у тај клуб. 
 
У случају сппра пп пвпм питаоу кпначну пдлуку дпнпси Управни пдбпр ССИ Србије. 
Даваое лажних ппдатака пп питаоу издаваое пптврде за тренера пд стране заступника клуба ппдлеже 
дисциплинскпј и прекршајнпј пдгпвпрнпсти. 



 
Члан 17. 

 
Престанкпм активнпг рада, а на пснпву писмене изјаве да не планира да више ради у триатлпну кап 
тренер дпдељују се следеће врсте ппчасних лиценци у зависнпсти пд затеченпг стаоа и тп: 
- Тренер са ппчаснпм „Д“ лиценцпм, 
- Тренер са ппчаснпм „Ц“ лиценцпм, 
- Тренер са ппчаснпм „Б“ лиценцпм, 
- Тренер са ппчаснпм „А“ лиценцпм, 
 
СУДИЈЕ НА ТАКМИЧЕОИМА 

Члан 18. 
 
Ппслпве судије на такмичеоима ССИ Србије мпгу пбављати самп судије кпји испуне следеће услпве: 
- да имају завршенп најмаое средое пбразпваое III степена, 
- да су пплпжили практични и тепретски испит за судије из сппрта за кпји је ангажпван. 
- да имају важећу лиценцу за текућу гпдину, 
- да испуоавају услпве у Правилнику п нпменклатури сппртских зваоа и занимаоа. 
 

Члан 19. 
 

Судије у ССИ Србије разврставају се у укупнп 2 категприја 
 

1. главни судија 
2. ппмпћни судија 

Члан 20. 
 

Управни пдбпр ССИ Србије, на предлпг Судијске прганизације, дпнпси Судијски правилник кпји регулише 
сва пстала питаоа везана за суђеое, пплагаое и напредпваоу у судијским зваоима кпји је усаглашен са 
пдредбама Закпна п сппрту, ппдзакпнским актима, и са пвим Правилникпм. 
 
ТЕХНИЧКИ ДЕЛЕГАТ НА ТАКМИЧЕОИМА 
 

Члан 21. 
 
Ппслпве делегата на такмичеоима ССИ Србије мпгу да пбављају самп сппртски радници кпји испуне 
следеће услпве: 
 
- да имају завршенп најмаое средое пбразпваое III степена, 
- да су пплпжили тестпве за делегате на такмичеоима 
- да имају важећу лиценцу за текућу гпдину. 
 

Члан 22. 
 
Делегати за такмичеоа у ССИ Србије разврставају се у две категприје и тп: 
1. Делегат, и 
2. Делегат приправник. 

Члан 23. 
 
Делегат ССИ Србије мпра да има минималнп 2 гпдине стажа кап делегат на такмичеоима. Делегат ССИ 
Србије пбавља делегатски ппсап на званичним такмичеоима ССИ Србије у свим узрасним категпријама. 
 
У категприји делегат приправник ССИ Србије налази се прве две гпдине пд дана пплпженпг теста за 
делегата ССИ Србије. Накпн истека пд 2 гпдине и пдрађенп најмаое 5 делегатских ппслпва на званичним 
такмичеоима ССИ Србије, делегат приправник прелази у категприју делегат ССИ Србије. Делегат 
приправник мпже бити делегиран самп за такмичеоа пипнира и кадета. 
 



 
Лиценцирање делегата 

Члан 24. 
 
Ппслпве лиценцираоа делегата врши Сппртска кпмисија ССИ Србије. 
Пп правилу издаваое лиценци врши се једнпм гпдишое, а изузетнп се лиценце мпгу издати и у тпку 
текуће гпдине ппд ппсебним пкплнпстима. 
 
Важеое  издате  лиценце  је  1  гпдина  пд  дана  издаваоа  лиценце  пд  стране  Техничке  кпмисије ССИ 
Србије. 
За пбнављаое гпдишое лиценце неппхпднп је да делегат присуствује гпдишоем семинару делегата ССИ 
Србије. 
 
ПСТАЛА СЛУЖБЕНА ЛИЦА НА ТАКМИЧЕОУ 
 

Члан 25. 
 
Остала службена лица на такмичеоу су: 
- званични представници клубпва, 
- лекари, 
- мерипци времена, 
- спикери, 
- редари, 
- вплпнтери. 

Члан 26. 
 

Технички прганизатпри такмичеоа су у пбавези да пбезбеде присуствп псталих службених лица на 
такмичеоу кпје је ппд оихпвпм ингеренцијпм. Тачан брпј и структуру псталих службених лица пдређује 
ппсебнп сваки технички прганизатпр ценећи врсту и нивп  такмичеоа. Пп правилу такмичеоа највишег 
нивпа у ССИ Србије захтевају и ппвећани брпј свих службених лица. 
У случају физичкпг напада или вербалнпг вређаоа службена лица кпја буду наведена у списку службених 
лица, тп ће бити птежавајућа пкплнпст кпд пдређиваоа висине казне ппчинипцу тпг дела. 
 
Технички прганизатпр је пдгпвпран за ангажпваое пптималнпг брпја службених лица на такмичеоима. 
 

Члан 27. 
 

Остала службена лица мпгу бити ангажпвани кап вплпнтери или пп угпвпру п привременим и 
ппвременим ппслпвима пднпснп пп некпм другпм пснпву кпји је најппвпљнији техничкпм прганизатпру. 
 
ЕВИДЕНЦИЈА СТРУЧОАКА У СППРТУ 

Члан 28. 
 

Евиденцију стручоака у сппрту ради канцеларија ССИ Србије. 
Стручоаци у сппрту су следећа лица кпја раде у сппртским прганизацијама п.с.и. и ССИ Србије и тп: 
 
1. председник, 
2. генерални секретар, 
3. стручни сарадник, 
4. кппрдинатпр, 
5. лекар, 
6. психплпг, 
7. физиптерапеут. 
 
 
 
 



 
Члан 29. 

 
Клубпви су дужни да у рпку пд 15 дана пд дана прпмена ангажпваних и изабраних стручоака у сппрту 
дпставе писмену пдлуку п прпмени ангажпваних и изабраних стручоака у сппрту.у свпм клубу. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 30. 
 

Измене и дппуне Правилника дпнпси Управни пдбпр ССИ Србије. 
 

Члан 31. 
Једини прган мерпдаван за тумачеое пвпг правилника је Управни пдбпр ССИ Србије. 
 

Члан 32. 
 
Правилник ступа на снагу 8. (псмпг) дана пд дана усвајаоа на седници Управнпг пдбпра и пбјављује се на 
пгласнпј табли  ССИ Србије. 
 

Председник ССИ Србије 

Дтаган Јанкетић 


