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На основу члана 45. Статута Оријентиринг савеза Србије Управни одбор 

Оријентиринг савеза Србије на седници одржаној дана 17.1.2019. године, донео је 

 

ПРАВИЛНИК 

О ЛИЦЕНЦИРАЊУ И СТРУЧНОМ  УСАВРШАВАЊУ 

ОРИЈЕНТИРИНГ ТРЕНЕРА И ИНСТРУКТОРА У СРБИЈИ 

 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником утврђују се услови, начин и поступак издавања, обнављања и 

одузимања дозвола за рад спортским стручњацима – тренерима и инструкторима у 

оријентирингу, као и процес њиховог стручног усавршавања, у складу са 

одредбама Закона о спорту, Правилником о дозволи за рад спортских стручњака, 

Правилником о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних 

послова у спорту и Правилником о номенклатури спортских занимања и звања.  

 

Члан 2. 

 

Стручни рад у оријентирингу могу обављати спортски стручњаци који испуњавају 

услове предвиђене Законом о спорту (у даљем тексту: Закон) и поседују дозволу за 

рад предвиђену правилима Оријентиринг савеза Србије (у даљем тексту: Савез). 

 

Дозвола за рад 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 3. 

 

Испуњеност услова прописаних овим правилником утврђује Комисија за 

лиценцирање и стручно усавршавање тренера и инструктора Оријентиринг савеза 

Србије коју именује Управни одбор Савеза.  

  

Комисију сачињавају три члана од којих су два из редова еминентних спортских 

стручњака из области оријентиринга и један члан кога именује одговарајућа 

високошколска установа са којом Савез има закључен уговор о стручној сарадњи.  

 

Члан 4. 

 

Савез издаје одговарајућу дозволу за рад спортском стручњаку: 

 

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; 

2) ако је члан Савеза; 
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3) ако је здравствено способан за обављање стручног рада у спорту, у складу са 

спортским правилима Савеза; 

4) ако је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио професионалну 

праксу (практичан рад) у трајању од најмање 90 сати, у складу са спортским 

правилима Савеза 

5) ако има одговарајуће радно или спортско (такмичарско) искуство, у складу са 

спортским правилима Савеза; 

6) ако је обавио стручно усавршавање у складу са спортским правилима Савеза; 

7) ако спортском стручњаку није забрањено обављање стручног рада у спорту за 

период важења дозволе за рад; 

8) ако има постигнуте одговарајуће спортске резултате, у складу са спортским 

правилима Савеза; 

9) ако уплати накнаду за трошкове издавања дозволе за рад. 

 

На основу приложене документације и спроведене процедуре Комисија за 

лиценцирање и стручно усавршавање може предложити УО ОСС издавање 

тренерске лиценце страном држављанину за једну такмичарску сезону, уз обавезно 

испуњавање и других услова утврђених прописима којима се уређује област 

запошљавања страних држављања у Републици Србији.  

 

Члан 5. 

 

Савез издаје дозволу за рад на период од три године.  

 

Захтев за издавање дозволе за рад обавезно садржи:  

- име и презиме спортског стручњака;  

- кратку радну биографију; 

- две фотографије величине потребне за пасош;  

- кратак опис послова за које се тражи дозвола за рад;  

- доказе о испуњености услова за издавање дозволе за рад у складу са 

Законом и овим правилником;  

- доказ о уплати чланарине Савезу и накнаде за издавање лиценце. 

 

Члан 6. 

 

Дозвола за рад обавезно садржи:  

- име и презиме спортског стручњака;  

- редни број дозволе за рад;  

- датум издавања;  

- рок важности;  

- место за фотографију спортског стручњака;  

- послове који могу на основу дозволе да се обављају;  

- печат и потпис лица овлашћеног за заступање Савеза. 
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Члан 7. 

 

Спортски стручњак ради обнављања дозволе за рад подноси захтев Савезу 60 дана 

пре истека рока на који је дозвола за рад издата. 

 

Спортском стручњаку се може обновити дозволa за рад ако је, у складу са Законом 

и овим правилником, у периоду важења дозволе за рад обавио годишње најмање 

осам часова стручног усавршавања, од којих најмање пет из области 

оријентиринга, и ако је у том периоду стекао стручно спортско искуство у складу 

са спортским правилима Савеза. 

 

Спортски стручњак уз захтев за обнављање дозволе за рад подноси и доказ о 

обављеном стручном усавршавању, односно доказ о стеченом одговарајућем 

спортском звању или постигнутом врхунском спортском резултату.  

 

Члан 8. 

 

Спортски стручњак – тренер и инструктор може да добије једну од следећих 

лиценци: 

 

- „А“ ЛИЦЕНЦА, 

- „Б“ ЛИЦЕНЦА  

- „Ц“ ЛИЦЕНЦА и 

– Привремена лиценца. 

 

Право на лиценцу има појединац који задовољава један од услова предвиђених за 

добијање сваке лиценце, и то: 

 

„А“ ЛИЦЕНЦА 

 

1) завршене магистарске или докторске студије из области физичког 

васпитања и спорта, односно одбрањена магистарска теза или докторска 

дисертација из области оријентиринга;  

 

2) завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и 

спорта, са усмерењем из области оријентиринга и/или одбрањен дипломски 

рад из оријентиринга; 

 

3) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене 

основне академске студије из области физичког васпитања и спорта, са 

усмерењем на оријентиринг, и/или одбрањен дипломски рад из 

оријентиринга; 

 

4) завршене основне струковне студије из области физичког васпитања и 

спорта, са усмерењем на оријентиринг, и/или одбрањен дипломски рад из 

оријентиринга; 
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5) завршене специјалистичке струковне студије из области физичког 

васпитања и спорта са усмерењем на оријентиринг, и/или одбрањен 

специјалистички рад из оријентиринга; 

 

6) завршене специјалистичке академске студије из области физичког 

васпитања и спорта, са усмерењем на оријентиринг, и/или одбрањен 

специјалистички рад из оријентиринга; 

 

7) Спортски стручњак који је завршио један од нивоа образовања из става 1-6, 

али нема усмерење из оријентиринга, и/или одбрањен дипломски рад из 

оријентиринга, ако има најмање 5 година такмичарског и стручног искуства 

у оријентирингу, објављене научне и стручне радове из области 

оријентиринга. 

 

8) Спортски стручњак који је освојио титулу првака државе у сениорској, или 

јуниорској конкуренцији и има најмање завршен програм стручног 

оспособљавање III нивоа (240 часова) - оперативни тренер оријентиринг 

спорта. 

 

 

„Б“ ЛИЦЕНЦА 

 

Спортски стручњак који има завршен програм стручног оспособљавања III 

нивоа (240 часова) – оперативни тренер оријентиринг спорта. 

Спортски стручњак који има завршено више образовање из области 

физичког васпитања и спорта, са усмерењем на оријентиринг, и/или одбрањен 

дипломски рад из оријентириинга; 

 

„Ц“ ЛИЦЕНЦА 

 

Спортски стручњак који има завршен програм стручног оспособљавања II 

нивоа (120 часова) – спортски учитељ оријентиринг спорта. Спортски учитељ 

обавља послове из члана 9. овог правилника под менторским надзором спортског 

стручњака са вишим звањем у оквиру занимања тренер у спорту. 

 

Лица која остварују право на рад у спорту по основу члана 180. став 2. 

Закона о спорту. 

 

Спортски стручњак са звањем инструктора у оријентирингу. 

 

 

 ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

 

Привремена лиценца се издаје у следећим ситуацијама: 
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• Ако је особа уписала један од нивоа стручног оспособљавања тренера и 

инструктора, са обавезом да у року од 1 године од издавања привремене лиценце 

добије диплому; 

 

• Ако је особа студент Високе струковне школе за тренере или Факултета спорта и 

физичког васпитања, са обавезом да пре сваке такмичарске сезоне прикаже на увид 

доказе о успешности школовања. 

 

Особа са привременом лиценцом мора да буде под менторским надзором спортског 

стручњака са лиценцом.  

 

 

Члан 9. 

 

Послови за које спортски стручњак - тренер добија лиценцу су карактеристични 

послови тренера у спорту: 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 извештаја о раду; обезбеђивање материјално 

техничких услова за извођење вежбања и тренажног процеса, обезбеђивање 

превентивних мера безбедности и пружање прве помоћи код повреда. 

 

Послови за које спортски стручњак – инструктор добија лиценцу су 

карактеристични послови инструктора у спорту: реализација процеса основног 

техничко-тактичког обучавања вежбача и спортиста у оријентирингу; припремање 

материјално техничких услова за извођење вежбања; обезбеђивање превентивних 

мера безбедности и пружање прве помоћи код повреда; извођење програма 

спортских активности са спортистима и сл. 

 

 

Члан 10. 

 

Савез одузима дозволу за рад спортском стручњаку, и то: 

 

 ако престане да испуњава услове за издавање дозволе за рад прописане 

овим правилником; 

 ако обавља стручни рад за који му није издата дозвола за рад, или је 

доставио лажну документацију ради добијања лиценце; 

 ако је теже прекршио обавезе у вези стручног рада, утврђене Законом и 

спортским правилима Савеза; 

 ако му је правноснажном судском одлуком изречена мера забране вршења 

позива, делатности и дужности у области спорта, док трају правне 

последице осуде; 

 ако му је изречена, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту, 

мера трајне забране обављања функција у области спорта због повреде 

антидопинг правила. 
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Спортски стручњак коме је Савез одузео дозволу за рад мора у року од осам дана 

од дана пријема одлуке о одузимању дозволе за рад да врати исту. 

 

Члан 11. 

 

Под стручним усавршавањем (у смислу Закона о спорту), подразумева се стицање 

знања и вештина кроз континуирану едукацију током радног века, као и учешће на 

стручним и научним скуповима, семинарима и курсевима у области спорта, 

посебно из области оријентиринга. 

 

Комисија за лиценцирање и стручно усавршавање је у обавези да најмање једном 

годишње организује стручни скуп, семинар или курс у области спорта, посебно из 

области оријентиринга и изда потврду о похађању истог. 

 

Комисија врши перманентно праћење стручног рада лиценцираних тренера, 

информисање о обавезама, као и помоћ у стручном усавршавању. 

 

Комисија је обавезна да подноси извештаје о свом раду УО ОСС. 

 

Члан 12. 

 

Висину накнаде за трошкове издавања дозволе за рад доноси УО Савеза. 

 

Трошкове лиценцирања и стручног усавршавања плаћају правна лица, клубови или 

физичка лица, заинтересовани појединци. 

 

Члан 13. 

 

Сва тумачења одредби овог Правилника, његове измене и допуне као и 

усклађивање са општим актима Савеза и законским прописима у надлежности су 

УО ОСС. 

 

Члан 14. 

 

Правилник ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања на званичном WEB 

сајту Оријентиринг савеза Србије. 

 

 

 

 

У Београду,        Председник ОСС 

 

Добрица Јелић 


