СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК
О ДОЗВОЛИ ЗА РАД СПОРТСКИХ
СТРУЧЊАКА ЗА ГРАНУ СПОРТА
СТРЕЛИЧАРСТВО

Б е о г р а д 2016.

На основу члана 27. став 3. и члана 28. став 3. Закона о спорту /“Службени гласник РС“,
бр. 24/11 и 99/11/, Правилника о дозволи за рад спортских стручњака /“Службени гласник
РС“, бр. 7/2013/, члана 11. и члана 38. тачка 14. Статута Стреличарског савеза Србије и
члана 2. тачка 7. Спортских правила Стреличарског савеза Србије Управни одбор ССС на
својој седници од 11. фебруара 2016. године донео је следећи

ПРАВИЛНИК
О ДОЗВОЛИ ЗА РАД СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА
ЗА ГРАНУ СПОРТА СТРЕЛИЧАРСТВО
Члан 1.
Овим правилником утврђују се основни услови, начин и поступак, издавања, обнављања и
одузимања дозвола за рад спортским стручњацима у Стреличарском савезу Србије / у
даљем тексту ССС/.
Члан 2.
Стручни рад у Стреличарском савезу Србије и њеним чланицама могу обављати спортски
стручњаци који испуњавају услове предвиђене Законом о спорту, овим Правилником и
правилником међународне федерације /ФИТА/.
Стреличарски савез Србије /Комисија/ у сарадњи са високошколском установом издаје,
обнавља и одузима дозволу за рад спортским стручњацима и води евиденцију издатих,
обновљених и одузетих дозвола за рад.
Члан 3.
Стручни рад у ССС и њеним чланицама могу обављати спортски стручњаци /тренери/ који
поседују одговарајуће образовање у области спорта и физичког васпитања или лица која
су кроз програм високошколских установа оспособљена за обављање одређених послова у
стреличарском спорту и стекли звање оперативни тренер.
Члан 4.
Дозвола за рад спортском стручњаку издаје се на три године а може му се обновити у
колико је, у периоду важења дозволе за рад, обавио годишње најмање осам часова
стручног усавршавања, од којих најмање пет из области за коју му је издата дозвола.

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
о спорту
Члан 5.
Захтев за издавање дозволе за рад спортски стручњак подноси ССС /Комисија/ који
обавезно садржи : име и презиме спортског стручњака, две фотографије /као 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 о спорту, Правилником о дозволи за рад
спортских стручњака и овим правилником и ако уплати накнаду за трошкове издавања
дозволе за рад.
Уз захтев за обнављање дозволе за рад спортски стручњак подноси и доказ о обављеном
стручном усавршавању, односно о стеченом одговарајућем спортском звању или
постигнутом врхунском спортском резултату.
Члан 6.
Дозвола за рад обавезно садржи : назив савеза – Стреличарски савез Србије, име и
презиме спортског стручњака, редни број дозволе за рад, рок важности, место за
фотографију спортског стручњака, послове који могу на основу дозволе да се обављају,
печат и потпис лица овлашћеног за заступање Стреличарског савеза Србије.
Члан 7.
Стреличарски савез Србије /Комисија/ одузима дозволу за рад спортском стручњаку у
следећим случајевима :
1. ако престане да испуњава услове за издавање дозволе за рад прописане Правилником о
дозволи за ра спортских стручњака и овим правилником,
2. ако обавља стручни рад за који му није издата дозвола за рад,
3. ако је теже прекршио обавезе у вези стручног рада, утврђене Законом и спортским
правилима ССС,
4. ако му је правоснажном судском одлуком изречена мера безбедности забране вршења
позива, делатности и дужности у области спорта,
5. ако му је изречена, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту, мера трајне
забране обављања функција у области спорта због повреде анти допинг правила.
Члан 8.
Стреличарски савез Србије /Комисија/, у зависности од нивоа образовања или нивоа
стручне оспособљености, издаје дозволе за рад у четири нивоа :

I. ниво - „Д“
II. ниво - „Ц“
III. ниво - „Б“
IV. ниво - „А“

дозвола
дозвола
дозвола
дозвола
Члан 9.

Нивои дозвола за рад везане су за следеће нивое стручне оспособљености или нивоа
образовања и то:
„Д“ дозвола /први ниво/

* стручна оспособљеност трећег степена /завршено
стручно оспособљавање на високошколској установи –
240 часова и положен завршни испит/ без искуства на
пословима тренера у стреличарству. Положен Level 1
EMAU.

„Ц“ дозвола /други ниво/

* стручна оспособљеност трећег степена /завршено
стручно оспособљавање на високошколској установи –
240 часова и положен завршни испит/ са искуством од 5
године на пословима тренера у стреличарству. Положен
Level 2 EMAU или Level 1 WA.

„Б“ дозвола /трећи ниво/

* стручна оспособљеност трећег степена /завршено
стручно оспособљавање на високошколској установи –
240 часова и положен завршни испит/ са искуством од 10
године на пословима тренера у стреличарству и радом,
најмање 5 година, са врхунским спортистима. Положен
Level 3 EMAU или Level 2 WA.

„А“ дозвола /четврти ниво/

* спортски тренер са завршеним основним студијама у
четворогодишњењем трајању „стручњаци који имају
одговарајуће више или високо образовање у области
физичког васпитања и спорта“, са искуством од 15
година на пословима тренера у стреличарству и радом,
најмање 10 година, са врхунским спортистима. Положен
Level 3 WA.

-------------------------

EMAU i WA нивои едукације могу бити стечени код нас или у иностранству од стране сертификованих предавача светске
стреличарске организације World Archery.

Члан 10.
Правилник ступа на снагу 8. дана од дана усвајања од стране Управног одбора
Стреличарског савеза Србије, односно 8.дана од дана објављивања на званичној интернет
стреници Стреличарског савеза Србије.

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Председник
Драган Свилановић

________________________
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