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На основу Члана 11. Статута Оријентиринг савеза Србије и члана 100. Закона о спорту, 
Управни одбор Оријентиринг савеза Србије на седници одржаној 02.04.2021. године усвојио је 

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ РАДУ И ДОЗВОЛАМА ЗА РАД У 
ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗУ СРБИЈЕ 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1.1 Правилником о стручном раду и дозволама за рад у оријентиринг савезу Србије (у даљем 
тексту – Правилник) одређују се услови за стицање звања и поступак издавања, обнављања 
и одузимања дозволе за рад спортским стручњацима у Оријентиринг савезу Србије (у 
даљем тексту – ОСС). 

1.2 Овим Правилником разрађују се одредбе прописане Законом 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. 

1.3 Носиоци стручног рада и програма издавања дозвола у ОСС су Стручни савет и Комисија за 
лиценцирање Оријентиринг савеза Србије.  

1.4 Комисију за лиценцирање сачињавају три члана, два члана Оријентиринг савеза Србије и 
један члан високошколске установе са којом ОСС има уговор о стручној сарадњи. Избор 
високошколске установе из које се одређује трећи члан комисије, одређује УО ОСС. 

1.5 Управни одбор ОСС (у даљем тексту - УО ОСС) на предлог Стручног савета одлучује о 
условима за стицање, обнављање и одузимање дозволе за рад. Комисија за лиценцирање у 
сарадњи са Секретаријатом ОСС, на основу пријава кандидата констатује испуњенист 
услова за стицање и обнављање дозволе и даје предлог Управправном одбору, води листу 
спортских стручњака и евиденцију издатих, обновљених и одузетих дозвола за рад. 

1.6 Управни одбор ОСС склапа уговоре са високошколским установама о пословно-техничкој 
сарадњи на школовању и оспособљавању спортских стручњака у оријентирингу и на предлог 
Стручног савета одобрава део програма стручног оспособљавања који се односи на уже 
стручну област у оријентирингу. 

1.7 Код издавања дозвола за рад држављанима Србије ОСС ће признати све издате дипломе 
или уверења о завршеном образовању у подручју спорта из смера оријентиринга и 
оспособљености од стране установа које су акредитоване за вршење школовања и 
оспособљавања спортских стручњака у оријентирингу. 

1.8 Лица са страним држављанством који имају одговарајуће образовање или стручну 
оспособљеност у области оријентиринга, у складу са законом државе чији су држављани, 
сматрају се спортским стручњаком у оријентирингу. Да ли страни спортски стручњак има 
одговарајуће образовање, односно стручну оспособљеност, утврђује се у поступку издавања 
дозволе за рад. 

2. СТИЦАЊЕ ЗВАЊА 

2.1 Сваки спортски стручњак у оријентирингу, који активно ради на територији Републике Србије 
мора имати одговарајући степен оспособљености за обављање стручног рада у 
оријентирингу. 

2.2 Стручни рад у оријентирингу могу обављати спортски стручњаци који имају стечена следећа 
звања у оријентирингу: 

 
А - ТРЕНЕРСКА ЗВАЊА 

1) специјалиста спортски тренер оријентиринга, 
2) дипломирани спортски тренер оријентиринга  
3) тренер оријентиринга, 
4) оперативни тренер оријентиринга, 
5) оперативни тренер – спортски учитељ оријентиринга, 
 

Б - ИНСТРУКТОРСКА ЗВАЊА 
1) спортски инструктор оријентиринга, 
2) спортски инструктор– спортски учитељ оријентиринга. 



 
В - СУДИЈСКА ЗВАЊА 

1) међународни контролор у оријентирингу (IOF Аdviser),  
2) национални контролор у оријентирингу, 
3) регионални контролор у оријентирингу, 

 

2.3 За стицање спортских звања у оријентирингу неопходни су следећи услови: 

2.3.1 За стицање звања оперативни тренер оријентиринга неопходан је један од следећих 
услова: 

2.3.1.1 Завршене основне студије за стицање вишег образовања из области физичког 
васпитања и спорта, са усмерењем на оријентиринг, односно са дипломским радом 
из оријентиринга (виши спортски тренер); 

2.3.1.2 Завршен програм стручног оспособљавања III нивоа са усмерењем на оријентиринг; 
2.3.1.3 Завршене основне студије у четворогодишњем трајању или најмање основне 

академске студије у обиму од 180 ЕСПБ из области физичког васпитања и спорта, 
са положеним испитом или дипломским радом из оријентиринга. 

2.3.2 За стицање звања оперативни тренер – спортски учитељ оријентиринга неопходан је 
један од следећих услова: 
2.3.2.1 Стечено спортско звање спортски оперативни тренер оријентиринга, и завршен 

програм посебног стручног оспособљавања за рад са децом, IV нивоа; 
2.3.2.2 Обављање васпитно-образовног рада у трајању од најмање 25 година, од чега 

најмање 15 година у раду са децом , закључно до 16. фебруара 2016. године. 

2.3.3 За стицање звања тренер оријентиринга неопходан је један од следећих услова: 
2.3.3.1 Завршене основне студије за стицање вишег образовања из области физичког 

васпитања и спорта, са усмерењем на оријентиринг, односно са дипломским радом 
из оријентиринга и најмање четири године стручног рада у оријентирингу; 

2.3.3.2 Завршене одговарајуће основне струковне студије у обиму од 180 ЕСПБ из области 
физичког васпитања и спорта (струковни тренер у спорту); 

2.3.3.3 Завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког 
васпитања и спорта, са положеним испитом или дипломским радом из 
оријентиринга и најмање две године стручног рада у оријентиринг клубовима; 

2.3.3.4 Завршене основне студије у обиму од 240 ЕСПБ или завршене основне академске 
студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта, са 
положеним испитом из оријентиринга или одбрањеним дипломским радом из 
оријентиринга; 

2.3.3.5 Завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне 
академске студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и 
спорта, са положеним испитом из теорије и методике оријентиринга и обављену 
тренажну праксу у трајању од најмање 120 сати у оријентиринг клубу који је члан 
ОСС. 

2.3.4 За стицање звања дипломирани спортски тренер оријентиринга неопходан је један од 
следећих услова: 

2.3.4.1 Завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне 
академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког васпитања и спорта, 
са усмерењем од најмање две године на оријентиринг; 

2.3.4.2 Завршене одговарајуће основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области 
физичког васпитања и спорта (дипломирани тренер у спорту). 

2.3.5 За стицање звања специјалиста спортски тренер оријентиринга неопходан је један од 
следећих услова: 
2.3.5.1 Завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и спорта, са 

усмерењем на оријентиринг; 
2.3.5.2 Завршене одговарајуће мастер академске студије из области физичког васпитања и 

спорта (мастер тренер у спорту); 
2.3.5.3 Завршене магистарске студије или докторске студије са усмерењем на 

оријентиринг, односно одбрањена магистарска теза или докторска дисертација из 
оријентиринга;  

2.3.5.4 Завршене специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и 
спорта, са усмерењем на оријентиринг (струковни специјалиста тренер у спорту); 

2.3.5.5 Завршене специјалистичке академске студије из области физичког васпитања и 
спорта, са усмерењем на оријентиринг (специјалиста тренер у спорту). 



2.3.6 За стицање звања спортски инструктор оријентиринга неопходан је један од следећих 
услова: 
2.3.6.1 Завршен програм стручног оспособљавања III нивоа са усмерењем на оријентиринг; 
2.3.6.2 Стечено звање врхунски спортиста у складу са Националном категоризацијом 

спортиста и завршен програм стручног оспособљавања II нивоа са усмерењем на 
оријентиринг. 

2.3.7 За стицање звања спортски инструктор – спортски учитељ оријентиринга неопходан је 
један од следећих услова: 
2.3.7.1 Стечено спортско звање спортски инструктор оријентиринга и завршен одговарајући 

програм посебног стручног оспособљавања за рад са децом, IV нивоа; 
2.3.7.2 Завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање 

вишег образовања из области педагошких наука (учитељ, дипломирани учитељ) и 
завршен програм стручног оспособљавања II нивоа са усмерењем на оријентиринг. 

2.3.8 За стицање звања регионални контролор у оријентирингу неопходан је један од следећих 
услова: 
2.3.8.1 Завршен програм оспособљавања I нивоа; 
2.3.8.2 Завршено средње образовање, пет година активног такмичарског стажа у 

оријентирингу и успешно завршен почетни семинар за контролоре. 

2.3.9 За стицање звања национални контролор у оријентирингу неопходан је један од следећих 
услова: 
2.3.9.1 Завршено средње образовање и завршен програм оспособљавања II нивоа; 
2.3.9.2 Завршено средње образовање, десет година активног такмичарског стажа, пет 

година стажа у звању регионални контролор у оријентирингу и завршен напредни 
семинар за контролоре. 

2.3.10 За стицање звања међународни контролор у оријентирингу (IOF Аdviser) неопходно је да 
кандидат има најмање пет година активног стажа у звању национални контролор и завршен 
семинар за међународне контролоре по одобрењу Управног одбора ОСС. 

2.4 Сертификат о стеченом звању спортског стручњака у оријентирингу издаје акредитована 
високошколска установа са којом Оријентиринг савез Србије има уговор о сарадњи. 
Сертификат о стеченом стручном звању за контролоре може издати и Управни одбор 
Оријентиринг савеза Србије у складу са тачкама 2.3.8.2 и 2.3.9.2 овог Правилника, на основу 
писменог захтева кандидата, приложених потврда и других докумената који доказују успешно 
савладавање предвиђеног програма оспособљавања и испуњавање осталих услова које 
утврђује Стручни савет Оријентиринг савеза Србије.  

2.5 Сертификат о стицању звања оперативни тренер – спортски учитељ оријентиринга, за 
спортске стручњаке који су до 16. фебруара 2016. године најмање 25 година обављали 
васпитно-образовни рад од чега најмање 15 година у раду са децом, издаје УО ОСС на 
основу захтева кандидата и потврде клуба.  

3. ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ МОГУ ОБАВЉАТИ И НАЧИН ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ 

3.1 Овим правилником предвиђене су следеће дозволе за рад у  Оријентиринг савезу Србије. 

3.1.1 Дозволе за тренере и инструкторе:  
3.1.1.1 Т-1 Дозвола која омогућава да оријентиринг стручњак обавља следеће послове у 

области оријентиринга:  
- Спроводи обуку почетника и подучава их вештинама у оријентирингу; 
- Обавља послове вође националне екипе или одговорног лица на званичним 

међународним такмичењима; 
- Спроводи тренажни процес такмичара.  
- Да буде ангажован за националног тренера од стране Оријентиринг савеза 

Србије. 
3.1.1.2 T-2 Дозвола која омогућава да оријентиринг стручњак обавља следеће послове у 

области оријентиринга:  
- Спроводи обуку почетника и подучава их вештинама у оријентирингу; 
- Обавља послове вође екипе или одговорног лица на такмичењима у Србији; 
- Спроводи тренажни процес такмичара.  

3.1.1.3 Т-3  Дозвола која омогућава да оријентиринг стручњак, спроводи обуку почетника и 
подучава их вештинама у оријентирингу. 

3.1.1.4 Лице које поседује дозволу стечену на име завршеног програма стручног 
оспособљавања III нивоа не може самостално да планира и спроводи тренажни 



процес са децом млађом од 16 година. 

3.1.2. Дозволе за контролоре: 
3.1.2.1 К-1 Дозвола која омогућава да оријентиринг стручњак може бити ангажован као IOF 

Аdviser (међународни контролор) на међународним регионалним европским и 
светским првенствима и такмичењима за светску ранг-листу (WRE); 

3.1.2.2 К-2 Дозвола која омогућава да оријентиринг стручњак може бити ангажован као 
контролор на првенствима Србије и такмичењима за лигу Србије; 

3.1.2.3 К-3 Дозвола која омогућава да оријентиринг стручњак може бити ангажован као 
контролор на регионалним првенствима и регионалним такмичењима у Србији. 

3.2 Дозволу за рад спортским стручњацима у оријентирингу издаје Управни одбор ОСС на 
предлог Комисије за лиценцирање, по захтеву који спортски стручњак предаје када заврши 
програм оспособљавања, или највише 60 дана пре истека важности претходне дозволе. 
Захтев за издавање лиценце у редовном поступку подноси се Комисији за лиценцирање од 
краја октобра до краја децембра. 

3.3 Захтев за издавање или обнављање дозволе за рад спортског стручњака мора да садржи 
следеће податке: 

1. Име и презиме спортског стручњака; 
2. Фотографија (у електронском облику); 
3. Уговор са оријентиринг клубом о ангажовању спортског стручњака (тренера или 

инструктора), или одлука о именовању за тренера - инструктора, ако је тренер-
инструктор члан клуба у којем се ангажује; 

4. Копију дипломе или уверења о оспособљености; 
 

5. Потврду клуба о стажу спортског стручњака; 
6. Лекарско уверење. 

3.4 За стицање одговарајуће дозволе, спортски стручњак у оријентирингу треба да испуни 
следеће услове: 

3.4.1 Да има одговарајућу стручну спрему или стручну оспособљеност, односно да има 
одговарајуће спортско звање, у складу са чланом 2.2 овог Правилника; 

3.4.2 Да је члан Оријентиринг савеза Србије; 
3.4.3 Да је уплатио новчану накнаду за трошкове издавања дозволе за рад; 
3.4.4 За дозволу Т-1 неопходно је најмање стечено звање оперативни тренер оријентиринга 

и најмање трогодишње радно искуство на пословима тренера оријентиринга у клубу 
који је регистрован у ОСС.  

3.4.5 За дозволу Т-2 најмање стечено звање оперативни тренер оријентиринга. 
3.4.6 За дозволу Т-3 најмање стечено звање спортски инструктор оријентиринга. 
3.4.7 За дозволу К-1 најмање стечено звање међународни контролор у оријентирингу (IOF 

Аdviser). 
3.4.8 За дозволу К-2 најмање стечено звање национални контролор у оријентирингу. 
3.4.9 За дозволу К-3 најмање стечено звање регионални контролор у оријентирингу. 

3.5 Дозвола за рад је у облику пластичне картице димензија 85х54 mm и садржи следеће 
податке: 

На предњој страни: 
- Знак Оријентиринг савеза Србије, 
- Име и презиме спортског стручњака, 
- Ознака нивоа дозволе за рад,  
- Стручно звање спортског стручњака 
- Редни број дозволе, 
- Датум издавања, 
- Рок важења, 
- Фотографија спортског стручњака, 
- Ограничење за рад за спортске стручњаке са завршеним програмом стручног 

оспособљавања III нивоа. Налази се само у дозволама за лица на која се то ограничење 
односи. 

На задњој страни: 

- Назив и знак Оријентиринг савеза Србије, 
- Општи подаци о занимању тренера и инструктора, односно контролора, 
- Ознаке нивоа дозвола за рад са пословима који могу да се обављају на основу сваке 

дозволе, 

- Печат и потпис лица овлашћеног за заступање Савеза, 



- Текст:“Списак лица са дозволама за рад објављен је на сајту ОСС: www. orijentiring.rs“, 

- Адреса, интернет адреса и број телефона Оријентиринг савеза Србије. 

4. ОБНАВЉАЊЕ И ТРАЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ 

4.1 За обнављање дозволе спортски стручњак мора у року од три године да прикупи одређени 
број бодова. Спортски стручњаци стичу бодове на основу вредновања активности датих у 
табели број 1. 

4.2 За обнављање дозволе спортски стручњак у оријентирингу мора у року од три године да 
сакупи следећи број бодова: 

1) T1  12 бодова, 
2) T2  10 бодова, 
3) T3    6 бодова, 
4) K1  10 бодова, 
5) K2    8 бодова, 
6) K3    4 бода, 

4.3 Ако спортски стручњак у току трајања дозволе за рад стекне више спортско звање, сматра се 
да је испунио услове из члана 4.2 овог Правилника. 

4.4 Дозвола се обнавља на крају године у којој је спортски стручњак успео да у тој и у претходне 
две године сакупи потребан број бодова. По обнављању дозволе сви бодови се бришу, без 
обзира на могућ вишак бодова. 

4.5 За обнављање дозволе спортски стручњак у оријентирингу треба да испуни следеће услове: 
4.6.1 Да има одговарајућу стручну спрему или стручну оспособљеност, односно да има 

одговарајуће спортско звање, у складу са чланом 2.2 овог Правилника; 
4.6.2 Да је члан Оријентиринг савеза Србије; 
4.6.3 Да је у року од три године сакупио потребан број бодова за своје спортско звање, у 

складу са чланом 4.2 овог Правилника. 

4.6 Дозвола траје три године од датума издавања и активира се сваке године обнављањем 
чланарине у Савезу. 

4.7 Стручњак у спорту, који у периоду од три године не сакупи довољан број бодова, губи 
дозволу. Дозволу поново обнавља, када у последње три године сакупи потребан број 
бодова. 

4.8 Стручно усавршавање из актуелних тема у обиму од најмање 9 часова годишње (лиценцни 
семинар) припремају и изводе Стручни савет, Комисија за лиценцирање ОСС и Комисија за 
карте ОСС. 

 



Табела 1: Бодовање 

4.9 За признавање бодова на редном броју 10. табеле, потребно је да клуб достави годишњи 
план рада са активностима, терминима и извођачима. 

5. ВОЂЕЊЕ ЛИСТЕ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА 

5.1 Листу спортских стручњака са активним дозволама води Комисија за лиценцирање у 
сарадњи са Секретаријатом ОСС. Комисија за лиценцирање ОСС није одговорна за 
обавештавање спортских стручњака о истеку дозволе. 

5.2 Листа се објављује на интернет страницама ОСС. У јавном подацима који се објављују на 
интернет страници ОСС, наводе се следећи подаци: име и презиме, стручно звање у 
оријентирингу, клуб у којем је спортских стручњак ангажован и рок важења дозволе за рад. 

5.3 Комисија за лиценцирање у сарадњи са Секретаријатом ОСС води досије за сваког 
спортског стручњака. Досије се отвара када спортски стручњак први пут поднесе захтев за 
издавање дозволе и допуњава се свим документима које спортски стручњак доставља током 
своје каријере. 

6. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

6.1 На предлог Дисциплинске комисије, УО ОСС може да казни спортског стручњака 
одузимањем дозволе, ако грубо прекрши правила ОСС или етике оријентиринга или ако 
почини дело из Кривичног законика РС. Казне су предвиђене за следеће прекршаје: 
6.1.1 Некултурно или грубо понашање на такмичењима. На основу предлога контролора 

Р. бр ВРСТА АКТИВНОСТИ БОДОВИ 

1. Учешће на конгресима, симпозијумима, 
семинарима, сусретима, 
саветовањима, округлим столовима, 
трибинама, курсевима и обукама, које 
обухвата стицање знања и вештина из 
области обухваћених одговарајућом 
дозволом за рад. 
 

- семинар/тренерскe консултације (3 
– 5 часова) 

3 

- целодневни/дводневни семинар 
(до 10 часова) 4 

- тродневни или вишедневни 
семинар (преко 10 часова) 6 

- стручни семинар ИОФ и други 
семинари, које одобри УО ОСС 6 

- додатни бодови за активно учешће 
на семинару (предавач) 2 

2. Контролор или директор  трке  за 
регионално или национално првенство 

- најмање 3 такмичења у 3 године 3 

- најмање 5 такмичења у 3 године 5 

3. Постављач стазе на регионалном или 
националном првенству 

- најмање 1 такмичење у 3 године 3 

- најмање 3 такмичења у 3 године 5 

4. Тренирање регистрованих такмичара  који наступају у систему такмичења 
ОСС  (ПС и ОЛС) и нерегистрованих такмичара који наступају на школским 
такмичењима 

1 (за свака 2 
такмичара), 
а највише 6 

5. Тренирање спортиста који учествују на међународним првенствима у саставу 
репрезентације Србије, о чему одлучује УО ОСС 

2 (за сваког 
такмичара), 
а највише 6 

6. Објављивање својих чланака о оријентирингу у научном и стручном часопису 4 

7. Објављивање превода текстова о оријентирингу са коментаром у стручном 
часопису 

2 

8. Издавање научне и стручне литературе 
8 

9. Рад у Стручном савету 
и комисијама ОСС и у 
регионалним савезима 

- учествовање у пројектима Стручног савета 
ОСС у области  образовања и стручног рада 

4 

- учествовање у припреми програма рада ОСС или 
регионалног савеза 

2 

10. - Презентација - предавање о оријентирингу, 
- Извођење курса оријентиринга, 

3 (за сваку 
различиту 
активност) 



такмичења, Дисциплинска комисија ће спортског стручњака позвати на разговор, којом 
приликом у случају лакшег прекршаја може предложити изрицање опомене или 
суспензије (забране обављања стручног рада) за период до шест месеци. У случају 
понављања лакшег, или чињења тежег кршења правила и етике оријентиринга, 
дисциплинска комисија ОСС може доставити предлог УО ОСС за одузимање лиценце 
спортском стручњаку за период до две године. Код одузимања лиценце, по истеку 
казне спортски стручњак поново може почети са сакупљањем бодова за добијање 
лиценце.  

6.1.2 Правоснажна пресуда за кривично дело, због које је спортски стручњак постао 
неподобан за вршење тренерског рада. На основу правоснажне пресуде надлежног 
суда, Дисциплинска комисија ОСС доставља предлог УО ОСС за одузимање лиценце 
спортском стручњаку. По брисању из казнене евиденције спортски стручњак поново 
може поднети захтев за добијање лиценце на основу освојених бодова. Одузимање 
лиценце је коначно у случају правоснажне пресуде за кривично дело против живота и 
тела или полне слободе. 

6.1.3 Доказана повреда антидопинг правила (нарочито у случају малолетних особа). 
За стручњака у спорту за кога је доказана повреда антидопинг правила, Дисциплинска 
комисија ОСС доставља предлог УО ОСС за одузимање лиценце за период од 
најмање две године. По истеку тог периода спортски стручњак поново може почети са 
сакупљањем бодова за добијање лиценце. У случају поновљене повреде антидопинг 
правила, одузимање лиценце је коначно. 

6.2 О изрицању казни одлучује Управни одбор. На ову одлуку може се уложити жалба. Управни 
одбор ОСС одлучује о жалби најкасније у року до тридесет дана од дана обавештавања о 
изрицању казне. Одлука Управног одбора по жалби је коначна. 

7. ВАЖЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 

7.1 Правилник о стручном раду и издавању дозвола спортским стручњацима у оријентирингу је 
усвојен на седници УО ОСС, дана 02.04.2021. и ступа на снагу даном објављивања на 
интернет страници ОСС. За тумачење овог правилника надлежан је Управни одбор 
Оријентиринг савеза Србије. 

7.2 Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о стручном раду и 
лиценцирању, који је УО ОСС усвојио 22.07.2020. године. 

 
 
ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗ СРБИЈЕ 

        п р е д с е д н и к 
Добрица Јелић 


