На основу Члана 15. Статута спортског удружења Специјалне Олимпијаде Србије,
на седници Скупштине одржаној 23.05.2012.године у Београду,усвојен је

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ РАДУ ,СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И
ЛИЦЕНЦИРАЊУ ТРЕНЕРА СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА СПЕЦИЈАЛНА
ОЛИМПИЈАДА СРБИЈЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овај Правилник се доноси како би се стручна питања у Специјалној Олимпијади Србије
уредила у складу са одредбама Закона о спорту и Правилником о номенклатури спортских
занимања и звања, а прилагођене тренутној ситуацији у Специјалној Олимпијади
Интернационал која се односи на квалитет и стручност тренерског кадра.
Правилник о стручном раду у Спортском удружењу Специјлна Олимпијада Србије (у даљем
тексту – Правилник) регулише сва питања која су од значајан за успешан стручни рад,стручно
оспосовљавање и лиценцирање у свим сегментима које покрива Специјална Олимпијада
Србије.
- спортских стручњака (тренери),
- делегата
- осталих службених лица на такмичењу
Овим Правилником се прописују услови које је прописао Закон о спорту
Члан 2.
Основни носиоци уређења система по питању стручног рада у Специјалној Олимпијади Србије
су:Скупштина удружења, Стручна комисија, Такмичарска комисија.

ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНОГ РАДА У СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ (ТРЕНЕРИ)
Члан 3.
Стручни рад у оквиру Специјалне Олимпијаде Србије могу да обављају спортски стручњаци
(тренери) и то су лица која имају одговарајуће високо образовање у области спорта, односно
физичке културе или су завршили оспособљавање за обављање одређених стручних послова у
спорту.
Члан 4.
Под одговарајућим образовањем сматра се завшено образовање у следећим образовним
установама:
- Факултет за фиизичко васпитање и спорт (VII
, VII-1 и VIII степен стручне спреме),
- Виша тренерска школа (VI степен стручне спреме)
Члан 5.
Под одговарајућим оспособљавањем сматра се завшено стручно оспособљавање и то:
- Оспособљавање II нивоа (помоћни спортски тренер ) или
- Оспособљавање III нивоа (оперативни тренер )

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМРАДУ
Члан 6.
На основу члана 187. став 5. Закона о спорту спортски стручњаци који обављају васпитнообразовни рад са децом, а који не испуњавају прописане услове у погледу степена и врсте
образовања, могу и даље да обављају тај рад ако су до ступања на снагу овог закона најмање
25 година обављали васпитнообразовни рад, од чега најмање 15 година у раду са децом, на
основу потврде националног гранског портског савеза.

Спортски стручњаци који су имали испуњене ове услове на дан 12. април 2011. г. дужни су да у
року од 2 месеца по усвајању овог Правилника доставе у канцеларију Специјалне Олимпијаде
Србије потребну документацију за признавања права на рад и издавање дозволе за рад
(лиценце) на прописаним обрасцима од стране Специјалне Олимпијаде Србије.

Оспособљавање тренера
Члан 7.
Код лиценцирања тренера Специјална Олимпијада Србије ће признавати све издате дипломе
или уверења о оспособљености од стране факултета за физичко васпитање и спорт које су
акредитоване за вршење оспособљавања спортских стручњака, у складу са законским
прописимаана.

Дозвола за рад (лиценца) спортским стручњацима
Члан 8.
Лиценцирање тренера и спортских стручњакау Специјалној Олимпијади омогућава:
 бољу едукацију спортских стручњака и стручњака у спорту,
 утврђивање звања и рангирања у оквиру струковног удружења спортских стручњака
у Специјалној Олимпијади Србије,
 организацију семинара, трибина и стручних расправа са циљем подизања стручне
оспособљености спортских стручњака на жељени ниво који је у складу са плановима и
амбицијама Специјалне Олимпијаде Србије

Члан 9.

Све активности на стручној едукацији и лиценцирању тренера води Комисија за
стручну едукацију и лиценцирање којеу именује Скупштина .Председник Комисије за стручну
едукацију и лиценцирање предлаже Извршном одбору још два члана из
редова спортских стручњака који чине Комисију.

Члан 10.

Оснвовна делатност Комисије за стручну едукацију и лиценцирање је едукација спортских
стручњака и стручњака у спорту у циљу подизања квалитета рада и нивоа потребног знања
како би се на адекватан начин могли испунити планови и циљеви које је пред спортске
стручњаке у Специјалној Олимпијади Србије поставила Специјална Олимпијада
Интернационал.

Едукација спортских стручњака и стручњака у спорту путем Комисије за стручну едукацију и
лиценцирање вршиће се преманентно током године кроз:
 праћење стручног рада на тренинзима клубова,
 праћење и указивање на наступе наших играча на такмичењима у земљи и иностранству,
 објављивањем стручних публикација на сајту Специјалне Олимпијаде Србије којима ће се
спотрским стручњацима помоћи у стручном напредовању,
 активно ангажовање и помоћ у раду националних селекција.
-учешћем на едукативним семинарима у земљи и иностранству

О овом сегменту свог деловања Комисија за стручну едукацију и лиценцирање обавезна је да
подноси извештаје о раду Скупштини са тачним назнакама шта је од планираног урађено, а
шта није и са прецизним навођењем разлога због чега нешто није урађено.

Члан 11.

У складу са одредбама Закона о спорту и Правилником о номенклатури спортских занимања и
звања Комисија за стручну едукацију и лиценцирање врши утврђивања звања и рангирање
спотрских стручњака путем издавања лиценци у зависности од стручних квалификација и
критеријума предвиђених овим Правилником и Законом о спорту.

Члан 12.

Тренерске лиценце (дозволе за рад) издаје Комисија за стручну едукацију и лиценцирање, а
могу је добити само спортски стручњаци:
 који су чланови Специјалне Олимпијаде Србије
 који су држављани Републике Србије
 који су испунили све обавезе у погледу стручног едуковања и присуствовања семинарима,
камповима и предавањима у организацији Специјалне Олимпијаде Србије

Члан 13.
У правилу, издавање дозволе за рад (лиценце) врши се једном годишње

Члан 14.
Важење издате лиценце је 1 такмичарска сезона.

Прелазне и завршне одредбе
Члан 15.
Измене и допуне Правилника доноси Скупштина СО.
Члан 16.
Једини орган меродаван за тумачење овог Правилника је Скупштина СО
Члан 17.
Правилник се објављује на огласној табли у СО и ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана
објављивања .

У Београду,24.мај 2012.године

Директор
Александар Станојевић

