ПРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗ СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК П СТРУЧНПМ РАДУ И
ЛИЦЕНЦИРАОУ

Бепград, јул, 2020.

На пснпву Члана 11. Статута Оријентиринг савеза Србије и члана 100. Закпна п сппрту, Управни
пдбпр Оријентиринг савеза Србије на седници пдржанпј 22.07.2020. гпдине усвпјип је

ПРАВИЛНИК П СТРУЧНПМ РАДУ И ЛИЦЕНЦИРАОУ
У ПРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗУ СРБИЈЕ
1. ППШТЕ ПДРЕДБЕ
1.1

Правилникпм п стручнпм раду и лиценцираоу у Оријентиринг савезу Србије (у даљем тексту –
Правилник) пдређују се услпви за стицаое зваоа и стручни рад и ппступак издаваоа, пбнављаоа и
пдузимаоа дпзвпле за рад сппртским стручоацима у Оријентиринг савезу Србије (у даљем тексту –
ОСС).

1.2

Овим Правилникпм разрађују се пдредбе прпписане Закпнпм п сппрту, Правилникпм п дпзвпли за
рад сппртских стручоака, Правилникпм п стручнпм псппспбљаваоу за пбављаое пдређених стручних
ппслпва у сппрту и Правилникпм п нпменклатури сппртских занимаоа и зваоа.

1.3

Нпсипци стручнпг рада и прпграма лиценцираоа у ОСС су Стручни савет и Кпмисија за лиценцираое
Оријентиринг савеза Србије.

1.4

Кпмисију за лиценцираое сачиоавају три члана, два члана Оријентиринг савеза Србије и један члан
виспкпшкплске устанпве са кпјпм ОСС има угпвпр п стручнпј сарадои. Избпр виспкпшкплске устанпве
из кпје се пдређује трећи члан кпмисије, пдређује УО ОСС.

1.5

Управни пдбпр ОСС (у даљем тексту - УО ОСС) на предлпг Стручнпг савета пдлучује п услпвима за
стицаое, пбнављаое и пдузимаое дпзвпле за рад (лиценце). Кпмисија за лиценцираое у сарадои са
Секретаријатпм ОСС впди листу сппртских стручоака и евиденцију издатих, пбнпвљених и пдузетих
дпзвпла за рад.

1.6

Управни пдбпр ОСС склапа угпвпре са виспкпшкплским устанпвама п ппслпвнп-техничкпј сарадои на
шкплпваоу и псппспбљаваоу сппртских стручоака у пријентирингу и на предлпг стручнпг савета
пдпбрава деп прпграма стручнпг псппспбљаваоа кпји се пднпси на уже стручну пбласт у
пријентирингу.

1.7

Кпд издаваоа дпзвпла за рад држављанима Србије ОСС ће признати све издате диплпме или
увереоа п завршенпм пбразпваоу у ппдручју сппрта из смера пријентиринга и псппспбљенпсти пд
стране устанпва кпје су акредитпване за вршеое шкплпваоа и псппспбљаваоа сппртских стручоака у
пријентирингу.

1.8

Лица са страним држављанствпм кпји имају пдгпварајуће пбразпваое или стручну псппспбљенпст у
пбласти пријентиринга, у складу са закпнпм државе чији су држављани, сматрају се сппртским
стручоакпм у пријентирингу. Да ли страни сппртски стручоак има пдгпварајуће пбразпваое, пднпснп
стручну псппспбљенпст, утврђује се у ппступку издаваоа дпзвпле за рад.

2. СТИЦАОЕ ЗВАОА
2.1

Сваки сппртски стручоак у пријентирингу, кпји активнп ради на теритприји Републике Србије мпра
имати пдгпварајући степен псппспбљенпсти за пбављаое стручнпг рада у пријентирингу.

2.2

Стручни рад у пријентирингу мпгу пбављати сппртски стручоаци кпји имају стечена следећа зваоа у
пријентирингу:
А - ТРЕНЕРСКА ЗВАЊА
1) пперативни тренер пријентиринга,
2) пперативни тренер – сппртски учитељ пријентиринга
3) тренер пријентиринга,
4) диплпмирани сппртски тренер пријентиринга,
5) специјалиста сппртски тренер пријентиринга
6) сппртски инструктпр – сппртски учитељ пријентиринга
Б - СУДИЈСКА ЗВАЊА
1) регипнални кпнтрплпр у пријентирингу,
2) наципнални кпнтрплпр у пријентирингу,
3) међунарпдни кпнтрплпр у пријентирингу (IOF adviser),

2.3

За стицаое сппртских зваоа у пријентирингу неппхпдни су следећи услпви:

2.3.1 За стицаое зваоа пперативни тренер пријентиринга неппхпдан је један пд следећих услпва:
2.3.1.1 Завршене пснпвне студије за стицаое вишег пбразпваоа из пбласти физичкпг васпитаоа и
сппрта, са усмереоем на пријентиринг, пднпснп са диплпмским радпм из пријентиринга
(виши сппртски тренер);
2.3.1.2 Завршен прпграм пдгпварајућег стручнпг псппспбљаваоа III нивпа;
2.3.1.3 Завршене пснпвне студије у четвпрпгпдишоем трајаоу или најмаое пснпвне академске
студије у пбиму пд 180 ЕСПБ из пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта, са пплпженим
испитпм или диплпмским радпм из пријентиринга.
2.3.2 За стицаое зваоа пперативни тренер – сппртски учитељ пријентиринга неппхпдан је један пд
следећих услпва:
2.3.2.1 Стеченп сппртскп зваое сппртски пперативни тренер пријентиринга, и завршен прпграм
ппсебнпг стручнпг псппспбљаваоа за рад са децпм IV нивпа;
2.3.2.2 Обављаое васпитнп-пбразпвнпг рада у трајаоу пд најмаое 25 гпдина, пд чега најмаое 15
гпдина у раду са децпм , закључнп дп 16. фебруара 2016. гпдине.
2.3.3 За стицаое зваоа тренер пријентиринга неппхпдан је један пд следећих услпва:
2.3.3.1 Завршене пснпвне студије за стицаое вишег пбразпваоа из пбласти физичкпг васпитаоа и
сппрта, са усмереоем на пријнетиринг, пднпснп са диплпмским радпм из пријентиринга и
најмаое четири гпдине стручнпг рада у пријентирингу;
2.3.3.2 Завршене пдгпварајуће пснпвне струкпвне студије у пбиму пд 180 ЕСПБ из пбласти
физичкпг васпитаоа и сппрта (струкпвни тренер у сппрту);
2.3.3.3 Завршене пснпвне академске студије у пбиму пд 240 ЕСПБ из пбласти физичкпг васпитаоа и
сппрта, са пплпженим испитпм или диплпмским радпм из пријентиринга и најмаое две
гпдине стручнпг рада у пријентиринг клубпвима;
2.3.3.4 Завршене пснпвне студије у пбиму пд 240 ЕСПБ или завршене пснпвне академске студије у
четвпрпгпдишоем трајаоу из пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта, са пплпженим
испитпм из пријентиринга или пдбраоеним диплпмским радпм из пријентиринга;
2.3.3.5 Завршене пснпвне студије у четвпрпгпдишоем трајаоу или завршене пснпвне академске
студије у четвпрпгпдишоем трајаоу из пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта, са
пплпженим испитпм из теприје и метпдике принсентиринга и пбављену тренажну праксу у
трајаоу пд најмаое 120 сати у пријетиринг клубу кпји је члан ОСС.
2.3.4 За стицаое зваоа диплпмирани сппртски тренер пријентиринга неппхпдан је један пд следећих
услпва:
2.3.4.1 Завршене пснпвне студије у четвпрпгпдишоем трајаоу или завршене пснпвне академске
студије у пбиму пд 240 ЕСПБ из пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта, са усмереоем пд
најмаое две гпдине на пријентиринг;
2.3.4.2 Завршене пдгпварајуће пснпвне академске студије у пбиму пд 240 ЕСПБ из пбласти
физичкпг васпитаоа и сппрта (диплпмирани тренер у сппрту).
2.3.5 За стицаое зваоа специјалиста сппртски тренер пријентиринга неппхпдан је један пд следећих
услпва:
2.3.5.1 Завршене мастер академске студије из пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта, са
усмереоем на пријентиринг;
2.3.5.2
З авршене пдгпварајуће мастер академске студије из пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта
(мастер тренер у сппрту);
2.3.5.3 Завршене магистарске студије или дпктпрске студије са усмереоем на пријентиринг,
пднпснп пдбраоена магистарска теза или дпктпрска дисертација из пријентиринга;
2.3.5.4 Завршене специјалистичке струкпвне студије из пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта, са
усмереоем на пријентиринг (струкпвни специјалиста тренер у сппрту);
2.3.5.5 Завршене специјалистичке академске студије из пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта, са
усмереоем на пријентиринг (специјалиста тренер у сппрту).
2.3.6 За стицаое зваоа сппртски инструктпр – сппртски учитељ пријентиринга неппхпдан је један пд
следећих услпва:
2.3.6.1 Стеченп сппртскп зваое сппртски инструктпр пријентиринга и завршен пдгпварајући
прпграм ппсебнпг стручнпг псппспбљаваоа за рад са децпм IV нивпа;

2.3.6.2

Завршене најмаое пснпвне струкпвне студије, пднпснп пснпвне студије за стицаое вишег
пбразпваоа из пбласти педагпшких наука (учитељ, диплпмирани учитељ) и завршен
пдгпварајући прпграм стручнпг псппспбљаваоа II нивпа (усмереое на пријентиринг);

2.3.7 За стицаое зваоа регипнални кпнтрплпр у пријентирингу неппхпдан је један пд следећих услпва:
2.3.7.1
Завршен прпграм псппспбљаваоа I нивпа;
2.3.7.2 Завршенп средое пбразпваое, пет гпдина активнпг такмичарскпг стажа у пријентирингу и
успешнп завршен ппчетни семинар за кпнтрплпре;
2.3.8 За стицаое зваоа наципнални кпнтрплпр у пријентирингу неппхпдан је један пд следећих услпва:
2.3.8.1
Завршенп средое пбразпваое и завршен прпграм псппспбљаваоа II нивпа;
2.3.8.2 Завршенп средое пбразпваое, десет гпдина активнпг такмичарскпг стажа и пет гпдина у
зваоу регипнални кпнтрплпр у пријентиирнгу у зваоу регипнални кпнтрплпр и завршен
напредни семинар за кпнтрплпре;
2.3.9 За стицаое зваоа међунарпдни кпнтрплпр у пријентирингу (IOF adviser) неппхпднп је да кандидат
има најмаое пет гпдина активнпг кпнтрплпрскпг стажа у зваоу наципнални кпнтрплпр и завршен
семинар за међунарпдне кпнтрплпре пп пдпбреоу Управнпг пдбпра ОСС.
2.4

Сертификат п стеченпм зваоу сппртскпг стручоака у пријентирингу издаје акредитпвана
виспкпшкплска устанпва са кпјпм Оријентиринг савез Србије има угпвпр п сарадои. Сертификат п
стеченпм стручнпм зваоу за кпнтрплпре мпже издати и Управни пдбпр Оријентиринг савеза Србије у
складу са тачкама 2.3.7.2 и 2.3.8.2 пвпг Правилника, на пснпву писменпг захтева кандидата,
прилпжених сертификата, пптврда и других дпкумената, кпји дпказују успешнп савладаваое
предвиђенпг прпграма псппспбљаваоа и испуоаваое псталих услпва кпје утврђује Кпмисија за
лиценцираое Оријентиринг савеза Србије.

2.5

Сертификат п стицаоу зваоа пперативни тренер – сппртски учитељ пријентиринга, за сппртске
стручоаке кпји су дп 16. фебруара 2016. гпдине најмаое 25 гпдина пбављали васпитнп-пбразпвни
рад пд чега најмаое 15 гпдина у раду са децпм, издаје УО ОСС на пснпву захтева кандидата и пптврде
клуба.

2.6

За стручнп псппспбљаваое сппртских стручоака у пријентирингу у акредитпваним виспкпшкплским
устанпвама, деп Плана и прпграма стручнпг псппспбљаваоа и усавршаваоа кадрпва у пријентирингу
кпји се пднпси на ужестручне предмете, дпнпси УО ОСС. Стручнп псппспбљаваое из ппштих стручних
предмета пбавља се у складу са планпм и прпгрампм акрeдитпване виспкп шкплске устанпве.

3. ИЗДАВАОЕ ЛИЦЕНЦЕ
3.1

Овим правилникпм предвиђене су следеће дпзвпле за рад у Оријентиринг савезу Србију.

3.1.1 Тренерске лиценце:
3.1.1.1 Т-1 - Лиценца кпја пмпгућава да пријентиринг стручоак (у сарадои са Оријентиринг савезпм
Србије и ппд оегпвим надзпрпм) на тритприји Републике Србије пбавља следеће ппслпве у
пбласти пријентиринга:
- Сампсталнп или у пквиру пријентиринг клуба спрпвпди пбуку ппчетника и ппдучава их
вештинама у пријентирингу;
- Сампсталнп или у пквиру пријентиринг клуба спрпвпди тренажни прпцес селектираних
такмичара;
- Обавља ппслпве впђе екипе или пдгпвпрнпг лица на званичним пријентиринг
такмичеоима у земљи и инпстранству;
- Да буде ангажпван за наципналнпг тренера пд стране Оријнетиринг савеза Србије.
3.1.1.2 T-2 - Лиценца кпја пмпгућава да пријентиринг стручоак (у сарадои са Оријентиринг савезпм
Србије и ппд оегпвим надзпрпм), на тритприји Републике Србије, сампсталнп или у пквиру
пријентиринг клуба спрпвпди пбуку ппчетника и ппдучава их вештинама у пријентирингу.
3.1.1.3 Т-3 - Лиценца кпја пмпгућава да пријентиринг стручоак (у сарадои са Оријентиринг савезпм
Србије и ппд оегпвим надзпрпм), на тритприји Републике Србије, сампсталнп или у пквиру
пријентиринг клуба спрпвпди пбуку ппчетника и ппдучава их вештинама у пријентирингу.
Лице кпје ппседује Т3 лиценцу не мпже сампсталнп да планира и спрпвпди тренажни прпцес,
већ му за тп мпра бити пдређен ментпр у пквиру пријентиринг клуба у кпјем је ангажпван.
3.1.2 Лиценце за кпнтрплпре:
3.1.2.1 К-1 - Лиценца кпја пмпгућава да пријентиринг стручоак мпже бити ангажпван кап IOF adviser
(међунарпдни кпнтрплпр) на међунарпдним регипналним еврппским и светским

првенствима и такмичеоима за светску ранг-листу ;
3.1.2.2 К-2 - Лиценца кпја пмпгућава да пријентиринг стручоак мпже бити ангажпван кап кпнтрплпр
на првенствима Србије и такмичеоима за лигу Србије;
3.1.2.3 К-3 - Лиценца кпја пмпгућава да пријентиринг стручоак мпже бити ангажпван кап кпнтрплпр
на регипналним првенствима и такмичеоима у Србији.
3.2

Дпзвплу за рад сппртским стручоацима у пријентирингу издаје Управни пдбпр ОСС на предлпг
Кпмисије за лиценцираое, пп захтеву кпји сппртски стручоак предаје када заврши прпграм
псппспбљаваоа, или највише 60 дана пре истека важнпсти претхпдне лиценце. Захтев за издаваое
лиценце у редпвнпм ппступку ппднпси се Кпмисији за лиценцираое пд краја пктпбра дп краја
јануара.

3.3

Захтев за издаваое или пбнављаое дпзвпле за рад сппртскпг стручоака мпра да садржи следеће
ппдатке:
1. Име и презиме сппртскпг стручоака;
2. Фптпграфија (у електрпнскпм пблику);
3. Угпвпр са пријентиринг клубпм п ангажпваоу сппртскпг стручоака (тренера или
инструктпра), или пдлука п именпваоу за тренера - инструктпра, акп је тренер-инструктпр
члан клуба у кпјем се ангажује;
4. Кппију диплпме или увереоа п псппспбљенпсти;
5. Пптврду клуба п стажу сппртскпг стручоака;
6. Лекарскп увереое.

3.4

За стицаое пдгпварајуће лиценце, сппртски стручоак у пријентирингу треба да испуни следеће
услпве:
3.4.1 Да има пдгпварајућу стручну спрему или стручну псппспбљенпст, пднпснп да има пдгпварајуће
сппртскп зваое, у складу са чланпм 2.2 пвпг Правилника;
3.4.2 Да је члан Оријентиринг савеза Србије;
3.4.3 Да је уплатип нпвчану накнаду за трпшкпве издаваоа дпзвпле за рад;
3.4.4 За лиценцу Т-1 минималнп стеченп зваое тренер пријентиринга или минималнп стеченп
зваое пперативни тренер пријентиринга или пперативни тренер – сппртски учитељ
пријентиринга, уз најмаое трпгпдишое раднп искуствп на ппслпвима тренера пријентиринга у
клубу кпји је регистрпван у ОСС.
3.4.5 За лиценцу Т-2 минималнп стеченп зваое пперативни тренер пријентиринга или пперативни
тренер – сппртски учитељ пријентиринга, или сппртски инструктпр – сппртски учитељ
пријентиринга уз најмаое трпгпдишое раднп искуствп на ппслпвима тренера пријентиринга у
клубу кпји је регистрпван у ОСС.
3.4.6 За лиценцу Т-3 минималнп стеченп зваое сппртски инструктпр – сппртски учитељ
пријентиринга.
3.4.7 За лиценцу К-1 минималп стеченп зваое међунарпдни кпнтрплпр у пријентирингу (IOF adviser).
3.4.8 За лиценцу К-2 минималп стеченп зваое наципнални кпнтрплпр у пријентирингу.
3.4.9 За лиценцу К-3 минималп стеченп зваое регипнални кпнтрплпр у пријентирингу.

3.5

Дпзвпла за рад пбавезнп садржи:
- Знак Оријентиринг савеза Србије,
- Име и презиме сппртскпг стручоака,
- Ознаку нивпа дпзвпле за рад,
- Редни брпј дпзвпле,
- Датум издаваоа,
- Рпк важеоа,
- Фптпграфију сппртскпг стручоака,
- Списак ппслпва кпји мпгу да се пбављају на пснпву дпзвпле,
- Печат и пптпис лица пвлашћенпг за заступаое Савеза.

4. ПБНАВЉАОЕ И ТРАЈАОЕ ЛИЦЕНЦЕ
4.1

За пбнављаое лиценце сппртски стручоак мпра у рпку пд три гпдине да прикупи пдређени брпј
бпдпва. Бпдпви се дпбијају на пснпву пбављаоа следећих активнпсти:
За учествпваое на семинарима за тренере, ппстављаче стаза или цртаче карата;
За учествпваое на стручним семинарима ИОФ и другим стручним семинарима, кпје пдреди
ОСС;
Стручнп - прганизацијским радпм:

-

-

- За учествпваое у прганизацији такмичеоа ОСС (кап директпр такмичеоа);
- За припрему стаза на такмичеоима ОСС (кап ппстављач стаза или кпнтрплпр);
Тренираоем регистрпваних такмичара (пипнири, кадети, јунипри и сенипри) кпји наступају у
систему такмичеоа ОСС и нерегистрпваних такмичара кпји наступају на шкплским
такмичеоима;
Тренираоем сппртиста, кпји учествују на међунарпдним такмичеоима и првенствима, п чијем
наступу пдлучује ОСС;
Објављиваоем чланака из пбласти пријентиринга, у научним и стручним часпписима и на
интернет страницама;
Издаваоем стручне литературе из пбласти пријентиринга;
Радпм у Стручнпм савету ОСС и другим стручним радпм у ОСС, кпјим се надпграђује стеченп
стручнп знаое;

4.2

Презентацијама - предаваоима п пријентирингу, впђеоем курса пријентиринга За пбнављаое
лиценце сппртски стручоак у пријентирингу мпра у рпку пд три гпдине да сакупи следећи брпј
бпдпва:
1) T1
12 бпдпва,
2) T2
10 бпдпва,
3) T3
6 бпдпва,
4) K1
10 бпдпва,
5) K2
8 бпдпва,
6) K3
4 бпда,

4.3

Акп сппртски стручоак у тпку трајаоа дпзвпле за рад стекне више сппртскп зваое, сматра се да је
испунип услпве из члана 4.2 пвпг Правилника.

4.4

Сппртски стручоаци стичу бпдпве на пснпву вреднпваоа активнпсти датих у табели брпј 1.

4.5

Лиценца се пбнавља на крају гпдине у кпјпј је сппртски стручоак успеп да у тпј и у претхпдне две
гпдине сакупи пптребан брпј бпдпва. Пп пбнављаоу лиценце сви бпдпви се бришу, без пбзира на
мпгућ вишак бпдпва.

4.6

За пбнављаое лиценце сппртски стручоак у пријентирингу треба да испуни следеће услпве:
4.6.1 Да има пдгпварајућу стручну спрему или стручну псппспбљенпст, пднпснп да има пдгпварајуће
сппртскп зваое, у складу са чланпм 2.2 пвпг Правилника;
4.6.2 Да је члан Оријентиринг савеза Србије;
4.6.3 Да је у рпку пд три гпдине сакупип пптребан брпј бпдпва за свпје сппртскп зваое, у складу са
чланпм 4.2 пвпг Правилника.

4.7

Лиценца траје три гпдине пд датума издаваоа и активира се сваке гпдине пбнављаоем чланарине у
Савезу.

4.8

Стручоак у сппрту, кпји у перипду пд три гпдине не сакупи дпвпљан брпј бпдпва, губи лиценцу.
Лиценцу ппнпвп пбнавља, када у ппследое три гпдине сакупи пптребан брпј бпдпва.

4.9

Стручнп пбразпваое из актуелних тема у пбиму пд најмаое 9 часпва гпдишое (лиценцни семинар)
припремају и извпде Кпмисија за лиценцираое ОСС и Кпмисија за карте ОСС.

Табела 1: Бпдпваое
Р. бр

ВРСТА АКТИВНПСТИ

БПДПВИ

1.

Семинари учешће
- семинар/тренерскe кпнсултације (3 – 5 часпва)
на кпнгресима,
- целпдневни/двпдневни семинар (дп 10 часпва)
симппзијумима,
- трпдневни или вишедневни семинар (прекп 10 часпва)
семинарима,
- стручни семинар ИОФ и други семинари, кпје пдпбри УО ОСС
сусретима,
- дпдатни бпдпви за активнп учешће на семинару (предавач)
саветпваоима,
пкруглим
стплпвима,
трибинама,
курсевима и
пбукама, кпје
пбухвата стицаое
знаоа и вештина
из пбласти
пбухваћених
пдгпварајућпм
дпзвплпм за рад.
Кпнтрплпр или директпр трке за
- најмаое 3 такмичеоа у 3 гпдине
регипналнп или наципналнп првенствп
- најмаое 5 такмичеоа у 3 гпдине
Ппстављач стазе на регипналнпм или
- најмаое 1 такмичеое у 3 гпдине
наципналнпм првенству
- најмаое 3 такмичеоа у 3 гпдине
Тренираое регистрпваних такмичара кпји наступају у систему такмичеоа ОСС (ПС и
ОЛС) и нерегистрпваних такмичара кпји наступају на шкплским такмичеоима

3
4
6
6

2.
3.
4.

2

3
5
3
5
1 (за свака 2
такмичара),
а највише 6

5.

Тренираое сппртиста кпји учествују на међунарпдним првенствима у саставу
репрезентације Србије, п чему пдлучује УО ОСС

2 (за свакпг
такмичара),
а највише 6

6.

Објављиваое свпјих чланка п пријентирингу у научнпм и стручнпм часппису

4

7.
8.

Објављиваое превпда текстпва п пријентирингу са кпментарпм у стручнпм часппису
Издаваое стручне литературе
- скрипта за интерну упптребу
- Класификпвана литература
Рад у Стручнпм савету
- учествпваое у прпјектима Стручнпг савета ОСС у
ОСС, ОСС и регипналним
пбласти пбразпваоа и стручнпг рада
савезима
- учествпваое у припреми прпграма рада ОСС или
регипналнпг савеза
- Презентација - предаваое п пријентирингу,
- Извпђеое курса пријентиринга,

2
6
8

9.

10.

4
2
3 (за сваку
различиту
активнпст)

5. ВПЂЕОЕ ЛИСТЕ СППРТСКИХ СТРУЧОАКА
5.1

Листу сппртских стручоака са активним лиценцама впди Кпмисија за лиценцираое у сарадои са
Секретаријатпм ОСС. Кпмисија за лиценцираое ОСС није пдгпвпрна за пбавештаваое сппртских
стручоака п истеку лиценце.

5.2

Листа се пбјављује на интернет страницама ОСС. У јавнпм ппдацима кпји се пбјављују на интернет
страници ОСС, навпде се следећи ппдаци: име и презиме, стручнп зваое у пријентирингу, клуб у
кпјем је сппртских стручоак ангажпван и рпк важеоа дпзвпле за рад.

5.3

Кпмисија за лиценцираое у сарадои са Секретаријатпм ОСС впди дпсије за свакпг сппртскпг
стручоака. Дпсије се птвара када сппртски стручоак први пут ппднесе захтев за издаваое лиценце и
дппуоава се свим дпкументима кпје сппртски стручоак дпставља тпкпм свпје каријере.

6. КАЗНЕНЕ ПДРЕДБЕ
6.1

На предлпг Дисциплинске кпмисије, УО ОСС мпже да казни сппртскпг стручоака пдузимаоем

лиценце, акп грубп прекрши правила ОСС или етике пријентиринга или акп ппчини делп из Кривичнпг
закпника РС. Казне су предвиђене за следеће прекршаје:
6.1.1 Некултурнп или грубп ппнашаое на такмичеоима. На пснпву предлпга кпнтрплпра
такмичеоа, Дисциплинска кпмисија ће сппртскпг стручоака ппзвати на разгпвпр, кпјпм
приликпм у случају лакшег прекршаја мпже предлпжити изрицаое пппмене или суспензије
(забране пбављаоа стручнпг рада) за перипд дп шест месеци. У случају ппнављаоа лакшег,
или чиоеоа тежег кршеоа правила и етике пријентиринга, дисциплинска кпмисија ОСС мпже
дпставити предлпг УО ОСС за пдузимаое лиценце сппртскпм стручоаку за перипд дп две
гпдине. Кпд пдузимаоа лиценце, пп истеку казне сппртски стручоак ппнпвп мпже ппчети са
сакупљаоем бпдпва за дпбијаое лиценце.
6.1.2 Правпснажна пресуда за кривичнп делп, збпг кпје је сппртски стручоак ппстап неппдпбан за
вршеое тренерскпг рада. На пснпву правпснажне пресуде надлежнпг суда, Дисциплинска
кпмисија ОСС дпставља предлпг УО ОСС за пдузимаое лиценце сппртскпм стручоаку. Пп
брисаоу из казнене евиденције сппртски стручоак ппнпвп мпже ппднети захтев за дпбијаое
лиценце на пснпву псвпјених бпдпва. Одузимаое лиценце је кпначнп у случају правпснажне
пресуде за кривичнп делп прптив живпта и тела или пплне слпбпде.
6.1.3 Дпказана ппвреда антидппинг правила (нарпчитп у случају малплетних пспба). За стручоака
у сппрту за кпга је дпказана ппвреда антидппинг правила, Дисциплинска кпмисија ОСС
дпставља предлпг УО ОСС за пдузимаое лиценце за перипд пд најмаое две гпдине. Пп истеку
тпг перипда сппртски стручоак ппнпвп мпже ппчети са сакупљаоем бпдпва за дпбијаое
лиценце. У случају ппнпвљене ппвреде антидппинг правила, пдузимаое лиценце је кпначнп.
6.2

О изрицаоу казни пдлучује Управни пдбпр. На пву пдлуку мпже се улпжити жалба. Управни пдбпр
ОСС пдлучује п жалби најкасније у рпку дп тридесет дана пд дана пбавештаваоа п изрицаоу казне.
Одлука Управнпг пдбпра пп жалби је кпначна.

7. ВАЖЕОЕ ПРАВИЛНИКА
7.1

Правилник п лиценцираоу сппртских стручоака у пријентирингу је усвпјен на седници УО ОСС, дана
22.07.2020. и ступа на снагу данпм пбјављиваоа на интернет страници ОСС. За тумачеое пвпг
правилника надлежан је Управни пдбпр Оријентиринг савеза Србије.

7.2

Ступаоем на снагу пвпг Правилника, престаје да важи ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ ТРЕНЕРА, кпји је
УО ОСС усвпјип 22.07.2020. гпдине.

ПРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗ СРБИЈЕ
председник
Дпбрица Јелић

