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П ТРЕНЕРСКПЈ КПМИСИЈИ И ЛИЦЕНЦИРАОУ ТРЕНЕРА

ЧУДП САВЕЗА СРБИЈЕ

29.12.2016.године

ПРАВИЛНИК П ТРЕНЕРСКПЈ КПМИСИЈИ И ЛИЦЕНЦИРАОУ ЏУДП-ТРЕНЕРА ЏСС

На пснпву Закпна п сппрту, Правилника п нпменклатури сппртских занимаоа и зваоа („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 7/2013), Правилника п дпзвпли за рад сппртских струшоака
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 7/2013) и Статута Џудп савеза Србијр Управни пдбпр
Џудп савеза Србије 29.12.2016.god. дпнпси:

ПРАВИЛНИК П
ТРЕНЕРСКПЈ КПМИСИЈИ И ЛИЦЕНЦИРАОУ
ЧУДП-ТРЕНЕРА ЧСС

I ППЩТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Пвим правилникпм прпписују се циљеви и задаци рада Тренерске кпмисије Џудп Савеза Србије (у
даљем тексту Тренерска кпмисија), у пбласти категприсаоа и лиценцираоа чудп-тренера, услпви
и ппступак издаваоа и прпдужаваоa лиценци, права и пбавезе тренера, казнене пдредбе и другп
пд знашаја за пбављаое струшнпг рада чудп-тренера.
Члан 2.
Тренерску кпмисију именује Управни пдбпр Џудп Савеза Србије у сарадои са устанпвпм са кпјпм
је закљушен пдгпварајући угпвпр (у даљем тексту УП ЏСС) .
Тренерска кпмисија се састпји пд три шлана.
Тренерска кпмисија има свпга Председника, кпји се бира из редпва Тренерске кпмисије.

Члан 3.
Тренерска кпмисија има задатак да врщи категпризацију чудп-тренера у Србији, врщи оихпвп
лиценцираое, стара се п правима и пбавезама тренера, врщи стални едукативни прпцес тренера и
впди рашуна п мпралнпм лику и ппнащаоу тренера у тпку врщеоа свпјих тренерских,
такмишарских и псталих активнпсти.
Члан 4.
Рад Тренерске кпмисије је јаван. Тренерска кпмисија за свпј рад пдгпвара УП ЏСС.
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Све финансијске пдлуке везане за рад Тренерске Кпмисије дпнпси УП ЏСС, на предлпг Тренерске
Кпмисије.

Члан 5.
Тренерска кпмисија ускп сарађује са чудп клубпвима и оихпвим тренерима, Републишким
Завпдпм за сппрт Србије, Ппкраинским Завпдпм за сппрт Впјвпдине и Факултетима сппрта и
физишкпг васпитаоа, Универзитета у Бепграду, Нпвпм Саду, Нищу и Прищтини (Леппсавић), и све
пстале виспкпщкплске устанпве за сппрт кпје су акредитпване у Србији.

II КАТЕГПРИЗАЦИЈА ТРЕНЕРА

Члан 6.
Сви чудп-тренери (у даљем тексту: чудп-тренери или тренери), кпји пбављају тренажну активнпст
у чудп клубпвима, кпји су шланпви Савеза, пбавезни су да изврще свпју категпризацију и прибаве
пдгпварајућу лиценцу.
Члан 7.
Пснпвна категпризација тренера (нпменклатура тренерских зваоа) врщи се на пснпву стешене
струшне спреме (диплпме средое щкпле, вище щкпле факултета и сл.), пднпснп увереоа п
заврщенпм струшнпм псппспбљаваоу пдгпварајућег нивпа псппспбљенпсти и дпказа п ппзнаваоу
чудп сппрта тј. пплпженпм испиту за црни ппјас (први дан).
Струшн псппспбљаваое за тренера спрпвпди се у прганизацији Факултета за сппрт и физишкп
васпитаое Универзитета у Бепграду, Нпвпм Саду, Нищу и Прищтини (Леппсавићу) кап и свих
виспких щкпла сппрта кпје су акредитпване у Србији и имају пптписан Угпвпр са Савезпм.
Псппспбљаваое пбухвата тепријску и практишну пбуку кпја у зависпнпсти пд нивпа траје пд 60 дп
240 шаспва, уз пдгпварајућу прпверу знаоа и сппспбнпсти за пбављаое пдређене врсте ппслпва.

Члан 8.
Зваоа у пквиру занимаоа тренера у чудп-сппрту су следећа:
Спортки џудо-учитељ
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Зваое сппртски чудп-ушитељ мпже стећи лице кпје има средое пбразпваое и псппспбљенпст II.
нивпа у трајаоу пд 120 шаспва.

Пперативни џудо-тренер
Зваое пперативни чудп-тренер мпже стећи лице кпје има:
1) заврщенп вище пбразпваое из пбласти физишкпг васпитаоа и сппрта, са усмереоем на чудп
сппрт, пднпснп са диплпмским радпм из чудп сппрта;
2) заврщенп средое пбразпваое и заврщен прпграм пдгпварајућег струшнпг псппспбљаваоа III.
нивпа у трајаоу пд 240 шаспва;
3) заврщенп средое пбразпваое и стешен ранг врхунски тренер, са сппртским статуспм заслужнпг
тренера у складу са Наципналнпм категпризацијпм сппртских струшоака.
Чудо-тренер
Зваое сппртски чудп-тренер мпже стећи лице кпје има:
1) заврщенп вище пбразпваое из пбласти физишкпг васпитаоа и сппрта, са усмереоем на чудп
сппрт, пднпснп са диплпмским радпм из чудп сппрта и најмаое шетири гпдине струшнпг рада у
чудп сппрту;
2) заврщене пдгпварајуће пснпвне струкпвне студије из пбласти физишкпг васпитаоа и сппрта, са
диплпмским радпм из чудп сппрта (стешен струшни назив тренер) и најмаое две гпдине струшнпг
рада у прганизацијама у пбласти сппрта из чудп сппрта;
3) заврщене трпгпдищое пснпвне академске студије из пбласти физишкпг васпитаоа и сппрта
(прпфеспр физишкпг васпитаоа и сппрта), са диплпмским радпм из чудп сппрта и најмаое две
гпдине струшнпг рада у прганизацијама у пбласти сппрта из чудп сппрта.
Чудо-тренер специјалиста
Зваое чудп-тренер специјалиста мпже стећи лице кпје има:
1) заврщене специјалистишке струкпвне студије из пбласти физишкпг васпитаоа и сппрта (стешен
назив специјалиста тренер);
2) заврщене специјалистишке академске студије из пбласти физишкпг васпитаоа и сппрта, са
усмереоем на чудп сппрт;
3) заврщене пснпвне студије у шетвпрпгпдищоем трајаоу, са специјалистишким студијама пд
најмаое једне гпдине и пдбраоеним специјалистишким радпм из чудп сппрта.
Чудо-тренер професор спорта
Зваое чудп-тренер прпфеспр сппрта мпже стећи лице кпје има:
1) заврщене пснпвне студије у шетвпрпгпдищоем трајаоу или заврщене пснпвне академске
студије у шетвпрпгпдищоем трајаоу из пбласти физишкпг васпитаоа и сппрта, са пплпженим
испитпм из чудп сппрта и пдбраоеним диплпмским радпм из чудп сппрта;
2) заврщене пснпвне студије у шетвпрпгпдищоем трајаоу или заврщене пснпвне академске
студије у шетвпрпгпдищоем трајаоу из пбласти физишкпг васпитаоа и сппрта, са усмереоем пд
најмаое две гпдине на чудп сппрт, кап и пдбраоен диплпмски рад из чудп сппрта;
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3) заврщене мастер академске студије из пбласти физишкпг васпитаоа и сппрта, са усмереоем на
чудп сппрт;
4) заврщене магистарске студије или дпктпрске студије са усмереоем на чудп сппрт, пднпснп
пдбраоена магистарска теза или дпктпрска дисертација из чудп сппрта.

III ЛИЦЕНЦИРАОЕ ТРЕНЕРА
Члан 9.
Сви тренери чудп савеза Србије мпрају имати дпзвплу за рад - лиценцу, какп би мпгли пбављати
тренажни прпцес, впдити такмишаре на такмишеоа, кап и друге ппслпве тренера и пстваривати
свпја права и пбавезе, кпје пристишу из Закпна п сппрту и правилника Тренерске кпмисије.
Члан 10.
Дпзвпле за рад, пднпснп лиценце издају се на перипд пд 3 гпдине.

Члан 11.
Ппсебна дпзвпла за рад се (ппсебна лиценца) издаје сппртским струшоацима кпји испуоавају
прпписане услпве из шлана 187. став 5 Закпна п сппрту, за пбављаое васпитнп-пбразпвнпг рада са
децпм.
Ппсебна дпзвпла из става 1. пвпг шлана издаје на пснпву пптврде клуба да је сппртски струшоак дп
дана 12.04.2011. гпдине пбављап васпитнп-пбразпвни рад најмаое 25 гпдине, п шега је најмаое
15 гпдина у раду децпм.
Уз захтев за ппсебне лицене из става 1. пвпг шлана ппред пптврде из претхпднпг става лице
ппднпси и дпкумента прпписана у шлану 21, изузев дпкумента пп ташкпм 4.

Члан 12.
СППРТСКИ ЧУДП-УШИТЕЉ
Лиценцу сппртскпг чудп-ушитеља стише лице кпје испуоава услпве за зваое сппртскпг чудпушитеља из шлана 8. пвпг Правилника и ппседује најмаое црни ппјас (први дан).

Члан 13.
ППЕРАТИВНИ ЧУДП-ТРЕНЕР
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Лиценцу пперативнпг чудп-тренера стише лице кпје испуоава услпве за зваое пперативнпг чудптренера из шлана 8. пвпг Правилника и ппседује најмаое зваое 2.дан (црни ппјас)

Члан 14.
ЧУДП-ТРЕНЕР
Лиценцу чудп-тренера стише лице кпје испуоава услпве за зваое чудп-тренера из шлана 8. пвпг
Правилника и ппседује најмаое. зваое 3.дан (црни ппјас
Члан 15.
ЧУДП-ТРЕНЕР СПЕЦИЈАЛИСТА
Лиценцу чудп-тренера специјалисте стише лице кпје испуоава услпве за зваое чудп-тренера
специјалисте из шлана 8. пвпг Правилника и ппседује најмаое зваое 4.дан (црни ппјас) .
Члан 16.
ЧУДП-ТРЕНЕР ПРПФЕСПР СППРТА
Лиценцу чудп-тренера прпфеспр сппрта стише лице кпје испуоава услпве за завое чудп-тренера
прпфеспра сппрта из шлана 8. пвпг став. 1 ташка 1) или 2) пвпг Правилника и ппседује најмаое
зваое 5. дан (црни ппјас) .

IV ПРАВА И ПБАВЕЗЕ ТРЕНЕРА
Члан 17.
Тренер има права на материјалну надпкнаду за тренерски рад у клубу или Савезу. Висина
надпкнаде зависи пд финансијских мпгућнпсти клуба или Савеза и мпже се пстварити у нпвшанпм
изнпсу или у другпј материјалнпј надпкнади.

Члан 18.
Тренер и Савезни тренер има права на свпје струшнп усаврщаваое. У ту сврху ЏСС или клуб је у
пбавези, у пквиру свпјих мпгућнпсти, да пмпгући тренеру пдласке на струшне и едукативне
семинаре и да му пмпгући набавку пдгпварајуће струшне литературе.
Члан 19.
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У циљу ефикасне кпнтрпле васпитнп-педагпщкпг рада тренера, оегпвпг ппнащаоа на
такмишеоима, тренер је у пбавези да склппи угпвпр са ЏСС или клубпм у кпме је ангажпван кап
тренер.
Један примерак угпвпра са ЏСС или клубпм у кпме је ангажпван тренер је у пбавези да дпстави
Кпмисији.

V ППСТУПАК ИЗДАВАОА И ПРПДУЖАВАОА ЛИЦЕНЦЕ
Члан 20.
Џудп савез Србије издаје пдгпварајућу дпзвплу за рад сппртскпм струшоаку:
1.
акп испуоава услпве у ппгледу струшне спреме или струшне псппспбљенпсти, пднпснп акп
има пдгпварајуће сппртскп зваое, у складу са Закпнпм и прпписима кпјима се уређује
нпменклатура сппртских занимаоа и зваоа и пвим Правилникпм;
2.
акп је здравственп сппспбан за пбављаое струшнпг рада у сппрту, у складу са сппртским
правилима
3.
акп ппднесе уредан захтев за издаваое лиценце у складу са шланпм 21. пвпг Правилника
4.
акп уплати накнаду за трпщкпве издаваоа дпзвпле за рад.
Члан 21.
Захтев за издаваое дпзвпле и прпдужаваое за рад (лиценце) пбавезнп садржи:
1.
име и презиме тренера;
2.
две фптпграфије тренера велишине пптребне за паспщ;
3.
Увереое п изврщенпм здравственпм прегледу у Завпду за сппрт Србије у Бепграду, Завпду
за сппрт Впјвпдине у Нпвпм Саду или другпј пвлащћенпј устанпви медицине сппрта
4.
дпказе п испуоенпсти услпва за издаваое дпзвпле за рад у складу са Закпнпм,
ппдзакпнским актима и пвим правилникпм (увереое п диплпми или уверое п струшнпј
псппспбљенпсти - у пригиналу или пверенпј кппији);
5.
дпказ п уплати трпщкпва за издаваое дпзвпле за рад;
6.
угпвпр закљушен са клубпм кпјим се дпказује испуоенпст услпва из шлана. 23. ташке 1. и 2
пвпг Правилника.
7.
диплпма п пплпженпм дан-степену.

Члан 22.
Тренер је у пбавези да сваке 3 гпдине гпдине прпдужи свпју лиценцу.
Тренер ппднпси Џудп савезу Србије захтев за прпдужаваое лиценце најмаое 60 дана пре истака
лиценце

Члан 23.
Тренеру се мпже прпдужити лиценца:
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1.
акп је пд перипда стицаоа претхпдне дпзвпле за рад пбавип прпфесипналну праксу
(практишан рад) у трајаоу пд најмаое 90 сати у складу са Правилникпм п дпзвпли за рад сппртских
струшоака (угпвпр с клубпм),
2.
акп има пдгпварајуће раднп или сппртскп (такмишарскп) искуствп, у складу са сппртским
правилима надлежнпг наципналнпг гранскпг сппртскпг савеза;
3.
акп је перипду важеоа лиценце барем једнпм гпдищое присуствпвап струшним
едукативним семинарима кпје прганизује УП ЏСС, у сарадои са Регипналним Савезима и на
истима пбавип најмаое псам шаспва струшнпг усаврщаваоа, пд шега најмаое пет сати из пбласти
за кпју је стекап дпзвплу за рад;
4.
акп му није забраоенп пбављаое струшнпг рада у сппрту за перипд важеоа дпзвпле за
рад;
5.
акп дпстави увереое п изврщенпм здравственпм преглед у Завпду за сппрт Србије у
Бепграу или Завпду за сппрт Впјвпдине у Нпвпм Саду;

Члан 24.
Испуоенпст услпва за издаваое лиценце чудп-тренеру утврђује Тренерска кпмисија.
Лиценцу издаје Џудп савез Србије и пптписује је заступник, на пснпву пдлуке Тренерексе
кпмисије.
На пдлуку Тренерксе кпмисије, ппднпсилац има правп жалбе у рпку пд 8 дана пд дана пријема
пдлуке. Пдлука се сматра примљенпм данпм пдащиљаоа мејла, ппщте или факса на адресу
ппднпсица кпју је дпставип уз захтев за издаваое лиценце.
Пдлуку пп жалби дпнпси Управни пдбпр на првпј нареднпј седници.
Приликпм пдлушуваоа пп жалби немају правп гласа шланпви Управнпг пдбпра кпји су
истпвремене и шланпви Тренерске кпмисије.
Тренерска кпмисија је дужна да у рпку пд 8 дана дпнесе нпву пдлуку кпја је сагласна са пдлукпм
пп жалби Управнпг пдбпра.
Тренерска кпмисија мпже пп службенпј дужнпсти или на захтев заинтереспванпг лица ппнищтити
лиценцу кпја је издата супрптнп пдредбама пвпг Правилника или Закпна п сппрту.

Члан 25.
Лиценца чудп-тренера пбавезнп садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

пзнаку да је издата пд Џудп савеза Србије;
име и презиме чудп-тренера;
редни брпј дпзвпле за рад; датум издаваоа;
рпк важнпсти;
местп за фптпграфију сппртскпг струшоака;
ппслпве кпји мпгу на пснпву дпзвпле да се пбављају;
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7.

пешат и пптпис лица пвлащћенпг за Џудп савеза Србије

Члан 26.
Тренерска кпмисија пдузима дпзвплу за рад сппртскпм струшоаку, и тп:
1.
акп престане да испуоава услпве за издаваое лиценце прпписане пвим Правилникпм;
2.
акп пбавља струшни рад за кпји му није издата дпзвпла за рад;
3.
акп је теже прекрщип пбавезе у вези струшнпг рада, утврђене Закпнпм и сппртским
правилима Џудп савеза Србије;
4.
акп му је правнпснажнпм судскпм пдлукпм изрешена мера безбеднпсти забране врщеоа
ппзива, делатнпсти и дужнпсти у пбласти сппрта, дпк трају правне ппследице псуде;
5.
акп му је изрешена, у складу са Закпнпм п спрешаваоу дппинга у сппрту (Службени гласник
Републике Србије;, брпј 101/05), мера трајне забране пбављаоа функција у пбласти сппрта збпг
ппвреде антидппинг правила.
Џудп-тренер кпме је Тренерска кпмисија пдузела дпзвплу за рад у складу са ставпм 1. пвпг шлана
мпра у рпку пд псам дана пд дана пријема пдлуке п пдузимаоу дпзвпле за рад да врати издату
дпзвплу за рад.

VI ПРАВИЛНИК П ИЗБПРУ СППРТСКПГ ДИРЕКТПРА И НАЦИПНАЛНИХ ТРЕНЕРА
Члан 27.
Наципнални тренер је тренер наципналне селекције и мпже да буде самп лиценцирани тренер пд
стане тренерске Кпмисије.
Члан 28.
Наципнални тренер је тренер пп избпру Управнпг Пдбпра Савеза са пптписаним угпвпрпм пд
стране истпг.
Управни Пдбпр Савеза именује Наципналнпг тренера на предлпг Струшнпг савета .

Члан 29.
Избпр Наципналнпг тренера се спрпвпди на пснпву јавнпг кпнкурса кпји мпра да садржи:
•
Дпказ п лиценцираоу пд стране тренерске Кпмисије,
•
Пквирни план и прпграм рада за перипд кпји се бира (за селекцију или за сваку пд
селекција за кпју се бира),
•
Тренерска бипграфија,
•
Дпказ да није кривишнп псуђиван и да се прптив оега не впди кривишни ппступак.
9

ПРАВИЛНИК П ТРЕНЕРСКПЈ КПМИСИЈИ И ЛИЦЕНЦИРАОУ ЏУДП-ТРЕНЕРА ЏСС

Пргинал или пверену фптпкппију.

Члан 30.
Ппсебним Угпвпрпм се дефинищу права и пбавезе Наципналнпг тренера према Управнпм Пдбпру
и ЏСС кап и пбавезе ЏСС према Савезнпм тренеру.
Члан 31.
Наципнални тренер ппдлеже истим правилима и мпра да испуоава идентишне услпве предвиђене
Правилникпм п лиценцираоу тренера.

VII ЕДУКАЦИЈА И ЩКПЛПВАОЕ ТРЕНЕРА

Члан 32.
Тренерска кпмисија је у пбавези да перманентнп врщи едукацију ппстпјећег тренерскпг
пптенцијала.
Тренерска кпмисија је у пбавези да прганизује щкплпваое ппстпјећег тренерскпг пптенцијала, кап
и щкплпваое нпвих тренера кпји су у пбавези да заврще пдгпварајућу струшну щкплу.
Члан 33.
Тренерска кпмисија је у пбавези да припрема едукативни материјал, прганизује семинаре за
струшнп усаврщаваое тренера какп би перманентнп пбавещтавала тренере п савременим
кретаоима у тренажнпм прпцесу и какп би ппмпгла тренерима клубпва, Савезним тренерима у
оихпвпм щкплпваоу, усаврщаваоу, едукацији кап и лишнпм усаврщаваоу и праћеоу едукативних
семинара ИЈФ-а или ЕЈУ
Члан 34.
Тренерска кпмисија је у пбавези да перманентнп пружа струшну ппмпћ клубпвима и оихпвим
тренерима.
Тренерска кпмисија је у пбавези да пбилази клубпве регистрпване у Савезу, врщи кпнтрплу
оихпвпг струшнп-педагпщкпг рада и ппмаже им у птклаоаоу недпстатака.

VIII ДИСЦИПЛИНСКЕ ПДРЕДБЕ
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Члан 35.
Тренерска кпмисија је у пбавези да кпнтрплище ппнащаое лиценцираних тренера, какп на
такмишеоима такп и приликпм тренажнпг прпцеса.
Тренерска кпмисија је у пбавези да шува углед свпје тренерске прганизације, углед тренера, кап и
углед Савеза.

Члан 36.
Тренерска кпмисија је у пбавези да дисциплинским мерама спреши ппнащаое тренера или
такмишара кпје пдудара пд усвпјених нпрми ппнащаоа и етишких принципа чудп сппрта.

Тренерска кпмисија је у пбавези да кпнтрплище ппнащаоа тренера или такмишара и да утише на
ппнащаое тренера и такмишара, такп щтп ће писанп и јавнп пппмиоати тренере и ппднпсти
пдгпварајуће пријаве Дисциплинскпј кпмисију Џудп савезаСрбије.

Члан 37.
Дисциплинске мере кпје се мпгу изрећи чудп-тренерима су следеће:
-

Јавна пппмена на такмишеоу (кпја се дпнпси накпн лакщег дисциплинскпг прекрщаја).

Искљушеое са такмишеоа (писмена пппмена тренеру и клубу и нпвшана казна пд 5.000,00
– 10.000,00 динара).
-

Нпвшана казна пд 5.000,00 динара за тренере, и 10.000,00 динара за клуб, укпликп свпју
дпзвплу за рад (лиценцу) уступе или дају другпм лицу кпји не ужива правп ппседпваоа или
кпреищћеоа дпзвпле за рад (лиценце).

Члан 38.
Укпликп тренер и даље врщи дисциплинске прекрщаје УП ЏСС (Дисциплинска кпмисија) мпже да
дпнесе следеће дисциплинске казне:
Забрана врщеоа тренерске функције у трајаоу пд 6 (щест) месеци.
Забрана врщеоа тренерске функције у трајаоу пд гпдину дана и нпвшана казна клубу пд 20.000,00
– 50.000,00 динара.
Искљушеое из тренерске прганизације и трајна забрана тренерским радпм у чудп сппрту.
Члан 39.
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Дисциплинске мере мпгу бити изрешене и према клубпвима шије такмишаре на такмишеоу впди
неструшнп лице тј. не категприсан тренер са места предвидђенпг за тренера (билп кпји такмишар,
рпдитељ без лиценце, рпђак, нн лице...) и тп:
Јавна пппмена на такмишеоу и удаљеое са места предвиђенпг за тренере и такмишаре.
Искљушеое са такмишеоа, писмена пппмена клубу и нпвшана казна пд 5.000,00 – 10.000,00
динара.
Забрана такмишеоа и ппјављиваоа сппртске прганизалије или клуба у трајаоу пд 3 месеци дп
гпдину дана и нпвшана казна клубу пд 20.000,00 – 50.000,00 динара.
Искљушеое клуба са свих сппртских манифестација на пдређенп или непдређенп време.
У тпку једне календарске гпдине клубу се не мпже два пута изрећи једна казна већ је за сваки
наредни пут предвиђена казна већа.

IX ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 40.
Пвај Правилник ступа на снагу данпм усвајаоа пд стране Управнпг Пдбпра Џудп Савеза.

Бепград 29.12.2016. гпдине

Председник УП
Прпф.др Милпван Братић
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