На основу члана 25. и 26. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 24/11), Правилника о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије
(“Сл. гласник РС”, бр. 7/2013), Правилника о дозволи за рад спортских стручњака (“Сл.
гласник РС”, бр. 7/2013), Правилника о стручном оспособљавању за обављање одређених
стручних послова у спорту (Сл. Гласник РС 8/13) и Статута Спортско пењачког савеза
Србије, Управни одбор Спортско пењачког савеза Србије, на 46.седници одржаној
01.05.2017 године усваја:

ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ
СПОРТСКО ПЕЊАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Рад стручњака и клубова
Овим правилником регулише се деловање спортско-пењачких стручњака,
спортско-пењачких клубова и других рекреативних клубова, организација и удружења
који спроводе активности типа:
спортско-пењање на вештачким стенама и употреба карактеристичне осигуравајуће,
заштитне и спортске опреме, као и критеријуми за стицање права на рад у области
спортског пењања на вештачким стенама на територији Републике Србије.
Стручни рад у спортском пењању на вештачким стенама и употребу
карактеристичне осигуравајуће, заштитне и спортске опреме, у спортско-пењачким
организацијама које су чланови Спортско-пењачког савеза Србије (СПСС), могу обављати
само спортски стручњаци који испињавају услове предвиђене Законом о спорту и
поседују дозволу за рад (лиценцу) предвиђену овим правилником који је усклађен са
домаћим законима и правилницима и правилима међународних савеза у овој области.
Активности у области спортског пењања на вештачким стенама и употребу
карактеристичне осигуравајуће, заштитне и спортске опреме , које су у надлежности
Спортско-пењачког савеза Србије, могу да реализују само клубови који су регистровани у
Aгенцији за привредне регистре Републике Србије и који испуњавају стандарде прописане
овим Правилником.
Стручни васпитно-образовни рад у области спортског пењања на вештачким
стенама и употребу карактеристичне осигуравајуће, заштитне и спортске опреме могу да
обављају само стручњаци који имају одговарајуће образовање или одговарајући ниво
оспособљености у области физичког васпитања, спорта и рекреације, прописане Законом
о спорту, Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије и
Правилником о лиценцирању Спортско-пењачког савеза Србије.

Члан 2.
Спортско-пењачки стручњаци и други стручњаци
у спортском пењању
Спортски стручњаци у области спортског пењања на вештачким стенама уз
употребу карактеристичне сигурносне, заштитне и спортске опреме (у даљем тексту
спортско-пењачки стручњаци) су лица која имају:
1. одговарајуће високо или више образовање у области спорта и физичке културе,
стечено у високошколским установама или
2. одговарајући ниво стручне оспособљености стечене у складу са Законом,
Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије,
Правилником о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у
спорту и овим Правилником.
У специфичним областима спортског пењања на вештачким стенама делују и други
стручњаци. То су лица других занимања (физиотерапеути, масери, лекари, психолози,
правници, економисти, менаџери и сл.) која имају одговарајуће образовање за те врсте
послова и доприносе квалитетнијој реализацији процеса у спортском пењању на
вештачкој стени.
Члан 3.
Разврставање спортско-пењачких стручњака
Спортско-пењачки стручњаци се разврставају у складу са Правилником о
номенклатури звања и занимиња у спорту Републике Србије а ближе разврставање врши
се према врсти активности према Правилнику о лиценцирању Спортско-пењачког савеза
Србије.
Члан 4.
Стручни рад у спортском пењању на вештачкој стени
А:
Стручни рад у спортском пењању на вештачким стенама, у смислу Закона о спорту
РС, правилника о номенклатури спортских занимања и звања, и овог Правилника, посебно
обухвата:
1. планирање и спровођење спортско-пењачких активности деце и омладине и
спортско-пењачке и сродне рекреације грађана;
2. планирање и спровођење спортско-пењачких активности спортиста, спортскопењачког васпитања, обучавања и коришћења карактеристичне осигуравајуће,
заштитне и спортске опреме и спортско пењачког усавршавања;

3. планирање и спровођење спортско-пењачког вежбања на вештачкој стени;
4. контролу психофизичких и функционалних способности учесника у спортско
пењачким активностима;
5. истраживачко-развојни и научно истраживачки рад у спортском пењању на
вештачкој стени;
6. стручно-саветодавни и стручно-информативни рад;
7. планирање спортско пењачких програма и пројеката;
8. документовање спортско-пењачке стручне литературе, припремање и уређивање
секундарних информационих извора у спортском пењању;
9. креирање, планирање и организовање пропагандних кампања и акција, односа са
јавношћу и контаката са средствима јавног информисања у спортском пењању;
10. извештавање са спортско-пењачких приредби на вештачким стенама и других
сродних манифестација, писање информативних и аналитичких новинских чланака
у области спортског пењања на вештачкој стени и других сродних и осталих
сродних манифестација;
11. планирање и спровођење спортско-пењачких приредби на вештачким стенама;
12. посредовање у трансферима;
13. спортско-пењачки менаџмент;
14. организовање спортског пословања;
15. спортско-пењачко суђење;
16. старање о безбедности, реду и сигурности на спортским приредбама и у спортским
објектима;
17. старање о спречавању допинга у спортско-пењачком спорту.
18. додатне специфичне активности из области спортског пењања на вештачким
стенама и коришћења карактеристичне осигуравајуће, заштитне и спортске опреме
као што су: планирање и спровођење образовно-васпитних активности са децом и
омладином; спортско-пењачки прогрми спортиста-такмичара и рекреативаца;
планирање и спровођење свих групних програма и тренинга; планирање и

спровођење индивидуалних-персоналних програма и тренинга; планирање и
спровођење програма анимације, спортско-пењачке рекреације, анти стрес
програма и тим билдинга у и ван места становања; планирање и спровођење
часова спортског пењања на вештачкој стени и осталих сродних активности у
јавним објектима, организацијама или удружењима, удружењима стручњака,
спортско рекреативним центрима, студијима, салама, хотелима, бањама и на
отвореним просторима; стручно оспособљавање и усавршавање спортскопењачких стручњака; контролу психофизичких и функционалних способности
спортско-пењачких вежбача различитих категорија; планирање манифестација;
старање о безбедности, реду и сигурности у клубовима, спортско рекреативним
центрима и осталим објектима где се спроводе активности спортског пењања на
вештачким стенама и сродне активности приликом чијег вршења се користи
карактеристична осигуравајућа, заштитна и спортска опрема; на рекреативним
такмичњима и приредбама; корективни третмани, третмани за унапређење
здравља, изгледа, психофизчког стања и сл.
Б:
Стручни рад у спортском пењању на вештачким стенама и осталим сродним
активностима, које се обављају у клубовима који су чланови Спортско-пењачког савеза
Србије, могу да обављају искључиво:
1. Стручњаци који испуњавају услове предвиђене oвим и Правилником о
номенклатури спортских занимања и звања РС и поседују важећу националну
дозволу за рад (лиценцу);
2. Лица која поседују одређену међународну дозволу за рад (лиценцу) издату од
стране одређене међународне федерације (ИФСЦ или неке друге чланице ИФСЦ),
савеза или образовне установе за све активности из члана 4 став 1, а чији је
програм у потпуности признат тј. акредитован од стране комисије за лиценцирање
Спортско-пењачког савеза Србије и на основу чега лице са међународном
дозволом за рад добија важећу националну дозволу за рад (лиценцу);
3. Лица која поседују одређену међународну дозволу за рад (лиценцу) издату од
стране одређене међународне федерације, савеза или образовне установе за све
активности из члана 4 став 1, а чији је програм делимично признат од стране
комисије за лиценцирање Спортско-пењачког савеза Србије, што значи да је лице
са међународном дозволом положило додатне диференцијалне испите прописане
од стране комисије за лиценцирање Спортско-пењачког савеза Србије и на основу
тога добило важећу националну дозволу за рад (лиценцу).
В:
Стручни рад у посебно заштићеним домаћим и међународним програмима
(наменски програми, члан 5. овог правилника) у оквиру спортског пењања на вештачким
стенама и осталих сродних активности које се обављају у клубовима који су чланови
Спортско-пењачког савеза Србије могу да обављају искључиво:

1. Стручњаци који испуњавају услове предвиђене овим и Правилником о
номенклатури спортских занимања и звања РС, а која поред домаће лиценце имају
и додатну важећу лиценцу за наменски заштићен програм који раде.
Члан 5.
Области стручног рада у спортском пењању на вештачкој стени
Стручни рад у спортском пењању на вештачкој стени у оквиру Спортско-пењачког
савеза Србије разврстан је у следеће категорије (све области рада и програми који нису
наведени разврставају се у најсродније категорије према одлуци комисије за
лиценцирање).

1. Инструкор спортског пењања на вештачкој стени
- планирање и спровођење програма анимације, спортско-пењачке рекреације,
анти стрес програма и тим билдинга у и ван места становања; осталих сродних активности
у јавним објектима, организацијама или удружењима, удружењима стручњака, спортско
рекреативним центрима, студијима, салама, хотелима, бањама и на отвореним
просторима; старање о безбедности, реду и сигурности у клубовима, спортско
рекреативним центрима и осталим објектима где се спроводе активности спортског
пењања на вештачким стенама и сродне активности приликом чијег вршења се користи
карактеристична осигуравајућа, заштитна и спортска опрема; активности на рекреативним
активностима-такмичњима и приредбама; учешће у спортским манифестацијама.
Звања у оквиру занимања судија инструктор спортског пењања у спортском пењању на
вештачкој стени јесу:
1. Спортски демонстратор –Инструктор спортског пењања – приправник, Привремена
лиценца (Ц)
Спортски демонстратор је лице које се бави приказом одговарајућих вештина у овој
одређеној спортској грани, у сарадњи са спортским инструктором.
За стицање звања спортски демонстратор неопходни су следећи услови:
- завршено средње образовање и завршен програм одговарајући стручног
оспособљавања I нивоа
- или 3 године бављења спортским пењањем искључиво на такмичењима
националног нивоа са звањем спортског пењача на вештачкој стени уз потврду
клуба;
2. Спортски инструктор – Основна лиценца (Б)
За стицање звања спортски инструктор неопходни су следећи услови :

-

завршено средње образовање и завршен најмање програм одговарајућег стручног
оспособљавања II нивоа или 5 година бављења спортским пењањем искључиво на
такмичењима националног нивоа са звањем спортског пењача пењача на вештачкој
стени уз потврду клуба.

3. Спортски инструктор специјалиста спортског пењања – Профи лиценца (А)
За стицање звања спортски инструктор специјалиста спортског пењања неопходно је
најмање:
- завршено средње образовање и завршен одговарајући програм стручног
оспособљавања III нивоа и 5 година искуства у спортском пењању на вештачкој стени
искључиво на такмичењима националног нивоа са звањем спортског пењача пењача
на вештачкој стени уз потврду клуба
2. Тренер спортског пењања на вештачкој стени
- планирање и спровођење тренинга спортиста, спортског васпитања, обучавања и
спортског усавршавања, планирање и спровођење спортских активности деце и омладине
и рекреација грађана, планирање спортских програма и пројеката, планирање и
спровођење спортских приредаба
Услови за лиценцирање тренера и врсте лиценци су ближе одређени чланом 9.
овог Правилника.

3. Постављач спортско пењачких смерова (рут сетер) на вештачкој стени
1) Постављач спортско пењачких смерова(рут сетер), категорија (A)
Је самостални постављач-дизајнер такмичарског смера на вештачкој стени
односно вођа тима постављача за постављање такмичарског смера.
- Планирање и постављање спортско-пењачких смерова на вештачким стенама у
циљу одржавања тренинга, рекреативних активности и званичних такмичења за
све такмичарске категорије,учествује у планирању и спровођењу спортскопењачких приредби на вештачким стенама;
Минимални услови:
- оспособљеност II нивоа за Основну лиценцу са минималним звањем Спортски
демонстратор и минимално 3 година искуства на поставњању такмичарских
смерова на државним такмичењима у спортском пењању уз потврду клуба.
Члан удружења-комисије постављача спортских смерова Савеза.
2)Постављач спортско пењачких смерова(рут сетер) приправник, категорија (B)
- Планирање и постављање спортско-пењачких смерова на вештачким стенама у
циљу одржавања тренинга, рекреативних активности и званичних такмичења
нижег ранга од државног такмичења за све категорије у спортском пењању,
учествује у планирању и спровођењу спортско-пењачких приредби на вештачким
стенама;

уз потврду клуба.
Узествовање у тиму постављача за виши ранг такмичења (државно првенствао) за
најмање две године уз потврду постављача категорије „А“.
Минимални услови:
-оспособљеност I нивоа за Привремену лиценцу Спортски демонстратор или 3
година искуства на такмичењима у спортском пењању уз потврду клуба.
Постављање смерова уз присуство рутсетера ментора са Основном лиценцом.
Члан удружења-комисије постављача спортских смерова Савеза.

4. Судија спортског пењања на вештачкој стени
- Судија у спорту је занимање лица која се баве пословима спортског суђења.
Карактеристични послови занимања судије спортског пењања на вештачкој стени јесу:
извођење суђења на такмичењу према званичним правилима и/или прилагођеним
правилима; учествовање у раду судијских удружења у којима су судије регистроване.
Звања у оквиру занимања судија у спортском пењању на вештачкој стени јесу:
1) спортски судија приправник судија смера – Привремена лиценца (C);
Минимални услови:
- оспособљеност I или II степена и 1 година искуства
2) национални спортски судија – главни судија такмичења – Основна лиценца (B);
Минимални услови:
- оспособљеност II степена и 3 године искуства са привременом лиценцом „С“
3) међународни спортски судија – Профи лиценца (A).
Минимални услови:
- оспособљеност III степена и 5 година искуства суђења на међународним такмичења
или положен испит међународног судије при ИФСЦ.
Члан 6.
Обавеза перманентног образовања
СПСС, клубови и организације утврђују обавезу образовања, стручног
оспособљавања и усавршавања стручњака у овој области у складу са овим правилником и
својим члановима обезбеђују услове за остваривање тих потреба, у сарадњи са СПСС.
Члан 7.
Стручно усавршавање
Под стручним усавршавањем подразумева се стицање знања и вештина стручњака,
које обухвата континуирану едукацију током професионалног обављања делатности у

струци , као и учешће на стручним и научним скуповима, семинарима, курсевима и
конвенцијама у области спортског пењања и сродних дисциплина.
Члан 8.
Издавање и обнављање лиценци
Спортско-пењачки савез Србије, у сарадњи са високошколским установама, издаје,
обнавља и одузима дозволу за рад (лиценцу) спортско-пењачким стручњацима који су
ангажовани у организацијама које се баве спортским пењањем на вештачким стенама у
складу са Законом о спорту, овим и Правилником о номенклатури спортских занимања и
звања, као и правилима релевантних међународних организација.
СПСС издаје, обнавља и одузима дозволу за рад (лиценцу) оним клубовима и
организацијама који делују у оквиру СПСС у складу са Законом о спорту и овим
Правилником.
СПСС води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих дозвола за рад
(лиценци).
Дозвола за рад се спортско-пењачким центрима и спортским објектима у поседу
клубова и организација издаје за период од три године, у складу са овим и Правилником
о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије.
Дозвола за рад (лиценца) се спортско-пењачком стручњаку издаје за период од три
године, зависно од врсте лиценце, у складу са овим и Правилником о номенклатури
спортских занимања и звања Републике Србије.
По истеку важења, дозвола за рад (лиценца) клуба или организације се мора
обновити уз испуњавање посебних материјално-техничких и кадровских услова које
прописује СПСС.
По истеку важења, спортско-пењачки стручњак је обавезан да обнови дозволу за
рад (лиценцу) уз испуњавање посебних услова везаних за:
1. стручно усавршавање (кроз акредитоване семинаре, курсеве, учешће на
конгресима, конвенцијама, такмичењима и сл.) које прописује и вреднује комисија
за лиценцирање СПСС.
2. резултате остварене у пракси које вреднује СПСС.
Дозвола за рад (лиценца) издата спортском стручњаку на основу лиценце издате
од стране акредитоване међународне организације признаје се у случају да је извршена
еквиваленција и положени евентуални диференцијални испити које прописује комисија за
лиценцирање. Важећа домаћа дозвола за рад добијена на овај начин, сматра се важећом

за период на који је издата и подпада под сва правила наведена у овом правилнику као
домаћа лиценца.
ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СПОРТСКО-ПЕЊАЧКИХ СТРУЧЊАКА
Члан 9.
Врсте лиценци
Овим Правилником су за спортско-пењачке стручњаке предвиђена 3 основна
нивоа дозволе за рад (лиценце) и једна привремена аматерска дозвола за праксу
(лиценца):
1. Привремена лиценца
2. Основна лиценца,
3. Профи лиценца
4. Мастер лиценца
За стицање сваке од 4 лиценце неопходно је испунити опште и посебне услове
прописане овим Правилником.
Нивоом и врстом лиценце регулише се опис послова које може да обавља лице
ангажовано у области спортског пењања на вештачкој стени и употреба осигуравајуће,
заштитне и спортске опреме, а врстом лиценце прецизира се у оквиру којих програма и
области стручног рада лиценца важи.
Самоиницијативно обављање послова у организацијама које су чланови СПСС, без
поседовања одговарајуће лиценце, аутоматски суспендује лице без лиценце из започетих
послова и захтева покретање поступка пред дисцилинском комисијом СПСС.
Члан 10.
Услови за стицање привремене лиценце
За стицање привремене лиценце (привремене дозволе за праксу) у области
спортског пењања на вештачким стенама уз употребу карактеристичне осигуравајуће,
заштитне и спортске опреме, на територији Републике Србије, неопходни су следећи
услови:
1. Поднет захтев за издавање привремене аматерске дозволе за праксу који садржи:
име и презиме спортског стручњака, две фотографије спортског стручњака
величине потребне за пасош, кратак опис послова за које тражи привремену
аматерску дозволу за праксу, доказе о здравственој способности и испуњености
осталих услова за издавање привремене аматерске дозволе за праксу у складу са
овим правилником,

2. Изјава о досадашњем искуству, податке о едукацији коју тренутно похађа или
изјаву о намерама да кандидат планира да заврши неку од акредитованих
едукација у области спортског пењања на вештачкој стени (акредитовани курс за
оспособљеност III нивоа, академију, високу школу или факултет) у предвиђеном
року од три године са молбом да му се у периоду едукације омогући пракса
(привремени аматерски рад) у овој области. Изјава треба да садржи и тачан назив
клуба или организације где је до сада био активан као вежбач, демонстратор или
аматерски инструктор и организације где ће кандидат радити. Кандидат у изјави
мора навести и име презиме и остале податке ментора са профи лиценцом (који
такође потписује изјаву) који ће надгледати рад аматерског инструктора на пракси
у адекватној области у предвиђеном периоду.
3. Минимум оспособљеност I или II степена или Потврда од спортско-пењачког клуба
или потврда организације у складу са чланом 5. овог Правилника у одговарајућим
програмима у тој организацији.
4. Измирене финансијске обавезе према Спортско-пењачком савезу Србије, на име
трошкова издавања лиценце.
5. Уговор са ментором.
6. Положен прописан практичан испит вођења одговарајућег програма за који тражи
привремену дозволу за рад у оквиру СПСС.
Привремена лиценца за праксу у области спортског пењања се не може обновити
након три године, већ је неопходно да у периоду од три године кандидат стекне услове за
добијање минимум основне лиценце при чему Спортско-пењачки савез Србије прописује
и додатне услове за свако наредно обнављање лиценце које се састоји од прикупљања
бодова на основу активног учествовања на стручним семинарима, конвенцијама и
курсевима предвиђеним годишњим планом стручног усавршавања СПСС.
Члан 11.
Пракса са привременом лиценцом
Важећа привремена лиценца будућем спортско-пењачком стручњаку на едукацији
и пракси омогућава да (у сарадњи са СПСС и под његовим надзором), на територији
Републике Србије, у оквиру лиценцираног клуба и под надзором ментора са профи
лиценцом спроводи активности из члана 4. овог правилника у адекватној области
спортског пењања на вештачкој стени из члана 5. овог правилника, и буде суорганизатор,
демонстратор или волонтерски радник на манифестацијама признатим од стране СПСС.
Лице које поседује привремену лиценцу не може самостално да планира и
спроводи тренажни процес, врши инструктажу и суђење, већ му у томе асистира ментор
са профи лиценцом у оквиру клуба у којем је ангажован.

Лице са привременом лиценцом може сам изабрати ментора, или ако то није у
могућности, СПСС ће му одредити ментора.
Обавезе ментора и инструктора са привременом лиценцом су да склопе
међусобни споразум или уговор о сарадњи где ће бити наведене права и обавезе сваке
стране са контролом процеса вежбања минимум једном месечно. Ментор за свој рад
може тражити материјалну надокнаду.
У случају непоштовања споразума од стране лица са привременом лиценцом,
СПСС може одузети привремену дозволу за праксу.
У случају непоштовања споразума од стране ментора, инструктор може тражити да
му се додели други ментор.
Члан 12.
Услови за стицање основне лиценце
За стицање Основне лиценце (основне дозволе за рад) у области спортског
пењања на вештачким стенама на територији Републике Србије, неопходни су следећи
услови:
1. Поднет захтев за издавање дозволе за рад који садржи: име и презиме спортског
стручњака, две фотографије спортског стручњака величине потребне за пасош,
кратак опис послова за које тражи дозволу за рад, доказе о здравственој
способности и испуњености осталих услова за издавање дозволе за рад у складу са
Законом, Правилником о дозволи за рад спортских стручњака и овим
правилником,
2. Минимална оспособљеност II нивоа тј стечено звање: Спортски учитељ, Спортски
демонстратор, спортски инструктор, национални судија, а у складу са Правилником
о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије и чланом 5. овог
правилника;
3. Потврда о радном искуству на одговарајућим пословима у адекватним областима
тренинга, инструктаже, суђења и рутсетинга у клубу или организацији у складу са
чланом 5. овог Правилника (осим у случајевима стручњака са завршеним
спортским факултетом или вишом школом који могу добити основну лиценцу и без
радног искуства) ;
4. Копија потписаног споразума са ментором
5. Измирене финансијске обавезе према СПСС, на име трошкова издавања лиценце.

6. Положен прописан практичан испит вођења одговарајућег програма за који тражи
дозволу за рад у оквиру СПСС.
Основна лиценца за рад у области спортског пењања на вештачким стенама се
мора обновити након три године, при чему СПСС прописује и додатне услове за свако
наредно обнављање лиценце које се састоји од прикупљања бодова на основу активног
учествовања на акредитованим стручним семинарима, конвенцијама и курсевима
предвиђеним годишњим планом стручног усавршавања СПСС.
Члан 13.
Послови са основном лиценцом
Важећа Основна лиценца спортско пењачком стручњаку омогућава да (у сарадњи
са СПСС и под његовим надзором), на територији Републике Србије, у оквиру
лиценцираног клуба и под надзором ментора спроводи активности из члана 4. овог
правилника за које има завршено одговарајуће образовање или оспособљавање у
адекватној из члана 5. овог правилника, и буде демонстратор или волонтерски радник на
манифестацијама признатим од стране СПСС.
Лице које поседује Основну лиценцу не може самостално да планира и спроводи
тренажни процес, већ му за то мора бити одређен ментор са минимум профи лиценцом у
оквиру лиценцираног клуба у којем је ангажован. Ова одредба не важи у областима
инструктаже, суђења и рутсетинга.
Лице које поседује Основну лиценцу може да обавља самостално инструктажу,
рутсетинг и суђење на националним такмичењима.
Лице које поседује Основну лиценцу може сам изабрати ментора, или ако то није у
могућности, СПСС ће му одредити ментора.
Обавезе ментора и лица са Основном лиценцом је да склопе међусобни споразум
или уговор о сарадњи где ће бити наведене права и обавезе сваке стране са контролом
процеса вежбања минимум једном месечно. Ментор за свој рад може тражити
материјалну надокнаду.
У случају непоштовања споразума од стране лица са Основном лиценцом СПСС
може лицу одузети дозволу за рад.
У случају непоштовања споразума од стране ментора, лице са Основном лиценцом
може тражити да му се додели други ментор.
Члан 14.
Услови за стицање профи лиценце
За стицање Профи лиценце у области спортског пењања на вештачкој стени на
територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:

1. Поднет захтев за издавање дозволе за рад који садржи: име и презиме спортског
стручњака, две фотографије спортског стручњака величине потребне за пасош,
кратак опис послова за које тражи дозволу за рад, доказе о здравственој
способности и испуњености осталих услова за издавање дозволе за рад у складу са
Законом, Правилником о дозволи за рад спортских стручњака и овим
правилником,
2. Минимална оспособљеност III нивоа тј стечено звање: Спортски оперативни
тренер, Спортски инструктор специјалиста спортског пењања, Међународни судија,
а у складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања
Републике Србије и чланом 5. овог правилника;
3. Потврда о радном искуству на одговарајућим пословима у адекватним областима
спортског пењања на вештачкој стени у клубу или организацији у складу са чланом
5 овога Правилника.
4. Измирене финансијске обавезе према СПСС, на име трошкова издавања лиценце.
5. Положен прописан практичан испит вођења одговарајућег програма за који тражи
дозволу за рад у оквиру СПСС.
Профи лиценца за рад у области спортског пењања на вештачким стенама се мора
обновити након три године, при чему СПСС прописује и додатне услове за свако наредно
обнављање лиценце. Ови услови подразумевају:
1. прикупљање бодова на основу активног учешћа на обавезним и факултативним
стручним семинарима акредитованим од стране СПСС (предвиђеним годишњим
планом стручног усавршавања СПСС) и
2. допринос и резултати спортско пењачких стручњака у практичном раду.
Процену испуњености услова из става 1, 2. и 3. овог члана спроводи Комисија за
лиценцирање СПСС.
Члан 15.
Послови са профи лиценцом
Важећа Профи лиценца спортско пењачком стручњаку омогућава да (у сарадњи са
СПСС и под његовим надзором), на територији Републике Србије, у оквиру лиценцираног
клуба самостално спроводи активности из члана 4. овог правилника за које има завршено
одговарајуће образовање или оспособљавање из члана 5. овог правилника.

Важећа Профи лиценца спортско пењачком стручњаку омогућава да (у сарадњи са
СПСС и под његовим надзором) на територији Републике Србије обавља следеће послове
у адекватној области спортског пењања на вештачким стенама:
1. У оквиру клуба спроводи обуку почетника, инструктажу, тренинге, суђење на
националним и међународним такмичењима, часове вежбања, програме и услуге
у адекватној области спортског пењања на вештачкој стени;
2. У оквиру клуба да планира и спроводи тренажне процесе, програме и услуге у
адекватној области спортског пењања на вештачкој стени;
3. Врши менторски рад над лицима са основном или привременом лиценцом
4. Буде демонстратор, волонтерски радник, радник, презентер или организатор на
манифестацијама признатим од стране СПСС
5. Учествује као демонстратор на курсевима, семинарима и на уже стручном делу
стручног оспособљавања I, II и III степена према закону о спорту.
Члан 16.
Услови за стицање мастер лиценце
За стицање Мастер лиценце у области спортског пењања на вештачкој стени на
територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:
1. Поднет захтев за издавање дозволе за рад који садржи: име и презиме спортског
стручњака, две фотографије спортског стручњака величине потребне за пасош,
кратак опис послова за које тражи дозволу за рад, доказе о здравственој
способности и испуњености осталих услова за издавање дозволе за рад у складу са
Законом, Правилником о дозволи за рад спортских стручњака и овим
правилником,
2. Минимално стечено звање Спортски тренер, Спортски тренер специјалиста,
Спортски тренер – дипломирани професор физичког васпитања и спорта,
дипломирани менаџер у области спорта, Организатор спортске рекреације,
Специјалиста спортске рекреације или Професор спортске рекреације кроз систем
високих струковних или академских студија са усмерењем у адекватној области
спортског пењања, а у складу са Правилником о номенклатури спортских
занимања и звања Републике Србије и чланом 5. овог правилника
3. Најмање шестогодишње радно искуство на пословима тренера у спортско
пењањачком клубу или организацији;
4. Измирене финансијске обавезе према СПСС, на име трошкова издавања лиценце;

5. Положен прописан практичан испит вођења одговарајућег програма за који тражи
дозволу за раду оквиру СПСС.
Мастер лиценца за рад у области спортског пењања на вештачкој стени мора се
обновити након три године, при чему СПСС прописује додатне услове за свако наредно
обнављање лиценце. Ови услови подразумевају:
1. активно учествовање на обавезним и факултативним стручним семинарима
(предвиђеним годишњим планом стручног усавршавања СПСС) и
2. допринос и резултати стручњака у практичном раду.
Процену испуњености услова из става 1, 2. и 3. овог члана спроводи Комисија за
лиценцирање СПСС.
Члан 17.
Послови са мастер лиценцом
Важећа Мастер лиценца спортско пењачком стручњаку омогућава да (у сарадњи са
СПСС и под његовим надзором), на територији Републике Србије, у оквиру лиценцираног
клуба самостално спроводи активности из члана 4. овог правилника за које има завршено
одговарајуће образовање или оспособљавање у области спортског пењања на вештачкој
стени из члана 5. овог правилника.
Важећа Мастер лиценца спортско пењачком стручњаку омогућава да (у сарадњи са
Савезом СПСС и под његовим надзором) на територији Републике Србије обавља следеће
послове у адекватној области спортског пењања на вештачкој стени:
1. У оквиру клуба спроводи обуку почетника, инструктажу, тренинге, часове вежбања,
рутсетинг, као и програме и услуге у адекватној области спортског пењања на
вештачкој стени;
2. У оквиру клуба да планира и спроводи тренажне процесе, програме и услуге у
адекватној области спортског пењања на вештачкој стени;
3. Врши менторски рад над лицима са основном или привременом лиценцом
4. Буде демонстратор, волонтерски радник, радник, презентер или организатор на
манифестацијама признатим од стране СПСС
5. Учествује као демонстратор или едукатор на курсевима и семинарима и на
стручном оспособљавању I, II и III степена према закону о спорту.

ПРИЗНАВАЊЕ ЕДУКАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТСКОГ ПЕЊАЊА НА ВЕШТАЧКОЈ СТЕНИ
Члан 18.
Обавезни и факултативни семинари
Комисија за лиценцирање СПСС на почетку календарске године утврђује списак
обавезних и факултативних семинара стручног усавршавања и прописује њихов начин
вредновања приликом одређивања испуњености услова за поновно добијање лиценце
(релиценцирање).
Члан 19.
Комисија за лиценцирање СПСС прописује литературу неопходну за практичан
испит из области из којих кандидат аплицира за лиценцу.
Члан 20.
Нивои стручне оспособљености
Стручно оспособљавање се врши у оквиру три нивоа стручне оспособљености:
1) оспособљеност I нивоа, која обухвата савладану теоретску и практичну обуку у трајању
од најмање 60 часова уз одговарајућу проверу знања и способности за обављање
одређене врсте послова;
2) оспособљеност II нивоа, која обухвата савладану теоретску и практичну обуку у
трајању од најмање 120 часова уз одговарајућу проверу знања и способности за
обављање одређене врсте послова;
3) оспособљеност III нивоа, која обухвата савладану теоретску и практичну обуку у
трајању од најмање 240 часова уз одговарајућу проверу знања и способности за
обављање одређене врсте послова.

Члан 21.
Основних курсеви за стручно оспособљавање I, II и III нивоа
Високо школска установа која испуњава услове прописане Правилником о
стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту
Министарства Омладине и Спорта РС са акредитованим програмима за стручно
оспособљавање I, II и III нивоа може бити партнер при лиценцирању спортско пењачких
стручњака.
СПСС се обавезује да потпише уговор са организацијама за реализацију
ужестручног дела наставе стручног оспособљавања I, II и III нивоа са адекватним фондом
часова и адекватним планом и програмом наставе.

Члан 22.
Лиценцирање стручњака са завршеним спортским факултетом или вишом школом
Кандидати који су завршили спортски факултет и вишу школу за спорт и стекли
одговарајуће високо или више образовање аутоматски стичу услов за
А) Профи лиценцу, ако имају завршено више образовање у школи за спорт
Б) Мастер лиценцу, ако имају завршено високо образовање најмање
Поред школске спреме, овим Правилником одређени су додатни услови за
кандидате који аплицирају за Профи и Мастер лиценцу.

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СПОРТСКО ПЕЊАЧКИХ ОБЈЕКАТА И КЛУБОВА И ДРУГИХ РЕКРЕАТИВНО
ЗАБАВНИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ У СВОМ САСТАВУ ИМАЈУ ВЕШТАЧКУ СТЕНУ
Члан 23.
Врсте лиценци за организације у области спортског пењања на вештачкој стени
Лиценцирање спортско-пењачких клубова клубова и организација који делују у
оквиру СПСС је поступак којим се:
1. спроводи прецизно разврставање клубова у односу на обим и врсту активности
које доминирају у њиховом раду и метеријално- техничке услове које поседују;
2. врши перманентна контрола квалитета рада у области спортског пењања на
вештачким стенама и свих осталих сродних делатности које се обављају у СПСС
клубовима и организацијама.

Члан 24.
Услови за стицање СПСС лиценце спортско-пењачког клуба
Спортско пењачки клуб добија лиценцу када испуни следеће услове:
1. Обезбеди задовољавајући простор за обављање своје делатности, вештачку стену,
болдер са припадајућим бројем хватова и спортске опреме;
2. Обезбеди ангажман минимум једног лиценцираног стручњака од стране СПСС
(инструктора и тренера), а као доказ прилаже уговор о ангажману.
3. Измирене финансијске обавезе према СПСС на име трошкова издавања лиценце.
4. Неопходну опрему: прибор за прву помоћ, противпожарни апарат, вагу, сат.

5. Неопходна документа: Решење Агенције за привредне регистре о регистрацији,
статут, регистар чланова, истакнуте лиценце.
Члан 25.
Активности и права спортско пењачког клуба у односу на СПСС
Важећа лиценца СПСС за спортско пењачки клуб омогућава му да реализује
следеће послове:
1. Спроводи обуку почетника и подучава их спортско пењачким вештинама.
2. Спроводи тренажни процес у области за које има компетентне лиценциране
стручњаке и просторно-техничке услове.
3. Учествује на свим званичним такмичењима и манифестацијама СПСС у земљи.
4. Буде организатор такмичења за које добије сагласност СПСС.
5. Буде реализатор акредитованих курсева за стручно оспособљавање у области
практичног испита (од стране СПСС) и стручних семинара уврштених у календар
Савеза.
Члан 26.
Услови за стицање СПСС лиценце за болдерану
Болдерана добија лиценцу када испуни следеће услове:
1. Обезбеди задовољавајући простор за обављање своје делатности што
подразумева:
минимум 30 м2 укупне површине и од тога минимум 20 м2 површине за вежбање
прекривен струњачама дебљине најмање 30 цм, вертикални зид равних страна,
висине најмање 4 метра, површине најмање 30 м2 са припадајућом неопходном
спортском опремом, простор за пресвлачење минимум 2 м2 и мокри чвор.
2. Обезбеди ангажман минимум једног лиценцираног стручњака са важећом
лиценцом од стране СПСС (инструктор, тренер), а као доказ прилаже уговор о
ангажману.
3. Измирене финансијске обавезе према СПСС на име трошкова издавања лиценце.
4. Неопходну опрему: прибор за прву помоћ, противпожарни апарат.

5. Неопходна документа: Решење Агенције за привредне регистре о регистрацији,
статут, регистар чланова, истакнуте лиценце.
Члан 27.
Активности у болдеранама
Важећа лиценца СПСС болдерани омогућава да реализује следеће послове:
1. Спроводи обуку почетника и подучава их рекреативним вештинама.
2. Спроводи тренажни процес у области за које има компетентне лиценциране
стручњаке и просторно-техничке услове.
3. Буде суорганизатор или реализатор такмичења СПСС и манифестација СПСС у
појединим активностима за које добије одобрење СПСС ако испуњава услове
прописане Такмичарским правилником СПСС.
4. Буде реализатор акредитованих курсева за стручно оспособљавање (од стране
СПСС) и стручних семинара уврштених у календар Савеза.
Члан 28.
Услови за стицање СПСС лиценце за вештачку стену за тежинско и брзинско такмичење
Клуб добија лиценцу за стену када испуни следеће услове:
1. Обезбеди задовољавајући простор за обављање своје делатности што
подразумева:
минимум 60 м2 укупне површине, вертикалну висину стене од најмање 10 метара
са ширином од најмање 5 метара, равних страна, у случају брзинског пењања
нагиба 5%, са припадајућом опремом и реквизитима који обухватају хватове за
тежинско и брзинско пењање, ужарију, системе осигурања, комплете, појасве и
другу неопходну опрему у исправном и безбедном стању, као и свлачионице са
укупном површином 10 м2.
2. Обезбеди ангажман минимум 1 лиценцираног стручњака са важећом лиценцом
од стране СПСС (инструктор, тренер), а као доказ прилаже уговор о ангажману.
3. Измирене финансијске обавезе према СПСС.
4. Неопходну опрему: прибор за прву помоћ, противпожарни апарат.
5. Неопходна документа: Решење Агенције за привредне регистре о регистрацији,
статут, регистар чланова, истакнуте лиценце.

Члан 29.
Активности на вештачким стенама за тежинско и брзинско такмичење
Важећа лиценца СПСС стенама за тежинско и брзинско такмичење омогућава да
реализује следеће послове:
1. Спроводи обуку почетника и подучава их рекреативним вештинама.
2. Спроводи тренажни процес у области за које има компетентне лиценциране
стручњаке и просторно-техничке услове.
3. Буде суорганизатор или реализатор такмичења СПСС и манифестација СПСС у
појединим активностима за које добије одобрење СПСС ако испуњава услове
прописане Такмичарским правилником СПСС.
4. Буде реализатор акредитованих курсева за стручно оспособљавање (од стране
СПСС) и стручних семинара уврштених у календар Савеза.
Члан 30.
Лиценцирање спортско-рекреативних и забавних објеката који у свом саставу имају
вештачку стену
Под овим објектима сматрају се сви простори у јавним објектима, отвореним и
затвореним, који поседују вештачку стену ради спровођења рекреативних и забавних
активности, без спровођења организованог тренажног процеса или сврхе организације
такмичења.
У ову групу спадају вештачке стене у отвореним и затвореним парковима, шопинг
центрима, школама, јавним и приватним установама и просторима којима могу
грађани слободно да приђу и врше активност на објекту вештачке стене, а који не
припадају под ингеренцију неког регистрованог спортско-пењачког клуба.
Организације које врше рекреативну или забавну делатност на вештачкој стени не
морају да буду чланице СПСС да би започеле процес лиценцирања објекта вештачке
стене.
Члан 31.
Услови за стицање лиценце за објекте са вештачком стеном која служи за рекреативе
и забавне активности на јавним површинама
Власник вештачке стене на јавној површини према одредбама члана 30. овог
Правилника треба да испуни следеће услове за добијање лиценце за обављање
активности на вештачкој стени:
1.
Обезбеди задовољавајући простор за обављање своје делатности што
подразумева:

Атестирану, безбедну подконструкцију од челика или другог тврдог материјала,
статички стабилну са припадајућом опремом и реквизитима који обухватају
хватове, ужарију, системе осигурања, комплете, појасве и другу неопходну
атестирану опрему у исправном и безбедном стању.
2. У случају вештачке стене висине до 4 метра на коју се лица пењу без осигурања,
обезбеђене адекватне струњаче у зони доскока дебљине најмање 30 цм
3. Обезбеди ангажман минимум 1 лиценцираног стручњака са важећом лиценцом од
стране СПСС (инструктор, тренер), а као доказ прилаже уговор о ангажману.
4. Измирене финансијске обавезе према СПСС за издавање лиценце за рад вештачке
стене.
5. Неопходну опрему: прибор за прву помоћ, противпожарни апарат.
6. Неопходна документа: Решење Агенције за привредне регистре о регистрацији

ПОСТУПАК ЛИЦЕНЦИРАЊА СТРУЧЊАКА, КЛУБОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 32.
Поступак лиценцирања; улога и састав комисије за лиценцирање
Поступак лиценцирања (издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад)
спроводи Комисија за лиценцирање коју чине председник комисије (кога именује и
разрешава Управни одбор СПСС) и чланови комисије (које именује и разрешава УО СПСС
на предлог председника комисије и једног члана на предлог високошколске установе са
којом Савез има закључен уговор о стручној сарадњи ). Поступак лиценцирања се
спроводи на основу поднете документације и непосредне провере на терену.
Комисија за лиценцирање из става 1. овог члана је орган Управног одбора СПСС и
њему је директно одговорна за свој рад.
Комисију за лиценцирање према Правилнику о дозволи за рад спортских
стручњака сачињава 3 члана и то:
1. Представник СПСС - Председник комисије за лиценцирање СПСС.
2. Представник СПСС - Генерални секретар СПСС.
3. Представник акредитоване високошколске установе - кога именује високошколска
установа са којом Савез има закључен уговор о стручној сарадњи.

Председник комисије може предложити а Управни Одбор СПСС именовати и
додатна 2 члана комисије као представнике за специфичне области које су предмет
лиценцирања.
Оставку на функцију члан комисије предаје писменим путем председнику
комисиије за лиценцирање преко канцеларије СПСС а усваја је управни одбор СПСС

Члан 33.
Документација за лиценцирање спортско пењачких стручњака
Комплетна документација у поступку лиценцирању СПСС стручњака мора да
садржи следеће:
1. Захтев за издавање лиценце попуњен на прописаном обрасцу који садржи: име и
презиме спортског стручњака, основне податке и кратак опис послова за које
тражи дозволу за рад.
2. Доказ о здравственој способности.
3. Кратку биографију (CV) са сликом и свим релевантним подацима где и шта
кандидат ради у струци и које званичне и незваничне едукације је завршио.
4. Две одвојене фотографије спортског стручњака (величине потребне као за пасош).
5. Потврда о радном искуству на одговарајућим пословима у адекватним областима
спортско пењачког клуба или организације.
6. Копија потписаног споразума са ментором (ако ниво лиценце то захтева).
7. Доказ о измирењу трошкова поступка лиценцирања који се уплаћују на рачун СПСС
(уплатница или извод из банке).
8. Доказ о стеченом степену образовања или стручне оспособњености (оверена
Диплома или Уверење).
9. Положен прописан практичан испит за који се тражи лиценца у оквиру СПСС за
прво добијање дозволе за рад – лиценце или доказ о извршеном стручном
усавршавању и практичном раду у току 3 године за обнављање дозволе за рад –
лиценце
10. Копије диплома са семинара и курсева које је кандидат похађао и друге потребне
доказе прописане овим Правилником, у зависности од врсте лиценце која се тражи
и доказе о испуњености осталих услова за издавање дозволе за рад у складу са

Законом, Правилником о дозволи за рад спортских стручњака и овим
правилником.
Документацију прописану овим Правилником СПСС стручњак предаје комисији за
лиценцирање на одлучивање а у случају обнављања лиценце минимум 60 дана пре
истека рока на који је дозвола за рад издата.
Члан 34.
Документација за лиценцирање СПСС клубова и организација
Комплетна документација у поступку лиценцирања СПСС клубова мора да садржи
следеће:
1. Захтев за издавање лиценце попуњен на прописаном обрасцу.
2. Кратак историјат клуба или организације.
3. Доказ о измирењу трошкова поступка лиценцирања који се уплаћују на рачун СПСС
(уплатница или извод из банке).
4. Решење Агенције за привредне регистре о регистрацији спортског клуба или
организације.
5. Друге потребне доказе прописане овим Правилником, у зависности од врсте
лиценце која се тражи (уговори са тренером и инструктором).
6. Извештај комисије о увиду у фактичко стање.
Документацију прописану овим Правилником клуб члан СПСС или организација
предаје комисији за лиценцирање на одлучивање.
Члан 35.
Поступак лиценцирања и жалба на одлуке
Поступак издавања лиценце (дозволе за рад) СПСС стручњацима и клубовима и
организацијама чланицама СПСС, без обзира на врсту лиценце, спроводи се на следећи
начин:
1. Заинтересовани појединци, клубови и организације свој захтев за лиценцирање са
прописаном документацијом достављају комисији за лиценцирање а преко
канцеларије СПСС:
2. Документацију прегледају и анализирају чланови Комисије за лиценцирање у
складу са стандардима прописаним овим Правилником. Уколико документација
није комплетна, Комисија за лиценцирање о томе обавештава подносиоца захтева
и налаже му да је комплетира у року од 15 дана. Уколико ни тада документације не
буде комплетна, Захтев се аутоматски одбацује.

3. Комисија за лиценцирање разматра искључиво комплетну документацију и у року
од 30 дана, рачунајући од дана када је документација евидентирана као
комплетна, подносиоца захтева обавештава о својој одлуци.
4. СПСС подносиоцу захтева, који је позитивно решен, издаје Дозволу за рад
(лиценцу) потписану од стране овлашћеног лица. У случају када је захтев одбијен,
Комисија за лиценцирање о томе обавештава подносиоца, образлаже разлог за
неиздавање лиценце и даје поуку о правном леку.
У случају да кандидат (спортско пењачки стручњак, клуб или организација) не
прихвати одлуку, Комисије за лиценцирање о (не)издавању, обнављању или одузимање
лиценце, има право на жалбу Управном Одбору СПСС у року од 8 дана од пријема одлуке.
У случају да Управном Одбору СПСС донесе истоветну одлуку да подносилац жалбе не
испуњава све услове прописане Правилником о лиценцирању СПСС стручњака, клубова
или организација, Управни одбор СПСС доноси коначну одлуку. Одлука се сматра
коначном и не може је преиначити ни један орган СПСС.
Члан 36.
Изглед и саджај обрасца дозволе за рад - лиценце СПСС стручњака
Дозвола за рад (лиценца) се СПСС стручњаку издаје на обрасцу димензија 85 x 55
милиметара.
Дозвола за рад – лиценца обавезно садржи: Назив националног гранског
спортског савеза који издаје дозволу за рад, Име и презиме спортског стручњака, редни
број дозволе за рад, датум издавања, рок важности, место за фотографију спортског
стручњака, послове који могу на основу дозволе за рад да се обављају, печат и потпис
лица овлашћеног за заступање националног гранског спортског савеза и потпис
председника комисије за лиценцирање.
Додатан Обавезни текст и симболе који се налазе на лиценци прописује комисија
за лиценцирање посебним актом.
Члан 37.
Изглед и саджај обрасца дозволе за рад клуба или организације
Дозвола за рад (лиценца) се клубу или организацији издаје на трајном материјалу
А-4 формата. Изглед лиценце ближе прописује комисија за лиценцирање посебним
актом.
Обавезан текст и симболе који се налазе на лиценци прописује комисија за
лиценцирање посебним актом.
Члан 38.

Плаћање трошкова
Трошкове лиценцирања, стручног образовања, оспособљавања и усавршавања
плаћају директно заинтересоване организације или заинтересовани појединци, а у
посебним случајевима терћа лица (спонзори, донатори и сл) у складу са Законом.
Висину трошкова накнаде за издавање дозвола за рад - лиценци одређује УО
СПСС, а на образложени предлог Комисије за лиценцирање.
ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА И ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
Члан 39.
Важност и продужење лиценце
Дозвола за рад у области спортског пењања на вештачким стенама (лиценца)
аутоматски престаје да важи на дан истека периода на који је издата.
Спортско пењачки стручњак, клуб или организација чланица СПСС је у обавези да
од Комисије за лиценцирање Савеза затражи продужење исте или издавање друге
лиценце 60 дана пре истека важеће. Уколико Комисија за лиценцирање у року од 30 дана
не реши благовремено поднети захтев, односно својом неажурношћу прекорачи рок до
којег је важила претходна лиценца, стручњак, клуб или организација имају право да и
даље обављају послове које им је омогућавала истекла лиценца, све до тренутка
обнављања старе или издавања нове лиценце.
Члан 40.
Одузимање лиценце
Дозвола за рад у области спортског пењања на вештачкој стени (лиценца), у оквиру
делатности СПСС, се стручњаку, клубу или организацији одузимају у случајевима када се
утврди:
1. Ако престане да испуњава услове за издавање дозволе за рад прописане овим
правилником или уколико се накнадно утврди да су поднели неистиниту или
кривотворену документацију на основу које им је издата лиценца.
2. Ако обавља стручни рад за коју му није издата дозвола за рад.
3. Ако је теже прекршио обавезе у вези стручног рада, утврђене Законом и спортским
правилима СПСС.
4. Ако му је правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности забране
вршења позива, делатности и дужности у области спорта, док трају правне
последице осуде.

5. Ако му је изречена, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту („
Службени гласник Републике Србије”, бр. 101/05), мера трајне забране обављања
функција у области спорта због повреде антидопинг правила.
6. Уколико својим активностима нарушавају углед Савеза и служе се нечасним и
недозвољеним средствима.
Спортски стручњак коме је СПСС одузео дозволу за рад у складу са ставом 1. овог
члана мора у року од осам дана од дана пријема одлуке о одузимању дозволе за рад да
врати издату дозволу за рад.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Правоснажност правилника
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања коначне верзије на
огласној табли и сајту СПСС, након усвајања од стране УО СПСС. Његовим ступањем на
снагу престају да важе сва правила и обичаји који се односе на ранија издавања лиценци
спортско пењачким стручњацима, клубовима и организацијама, а који су се примењивали
у периоду пре његовог усвајања.
Члан 42.
Важност старих тренерских и инструкторских легитимација – „лиценци“, „ сертификата“ и
сл.
Старе тренерске и инструкторске легитимације, лиценце и сертификати различитих
категорија (нивоа) које је раније издала нека од домаћих или страних организација из
области спортског пењања на вештачкој стени, а које су у претходној пракси третиране као
„ лиценце“, важе као дозволе за рад (лиценце) у смислу овог Правилника у периоду до 6
(шест) месеци од дана ступања на снагу „Правилника о лиценцирању “ СПСС. У овом
шестомесечном периоду сви СПСС стручњаци имају обавезу да, према процедури
прописаној овим Правилником, Комисији за лиценцирање поднесу захтев за издавање
валидне дозволе за рад (лиценце) усклађене са Законом о спорту РС, Правилником о
номенклатури спортских занимања и звања у РС и овим Правилником.
Старе тренерске и инструкторске легитимације, лиценце и сертификати различитих
категорија (нивоа) које је раније издала нека од домаћих или страних организација из
области рекреације, аеробика и фитнеса не гарантују аутоматско издавање било ког нивоа
дозволе за рад (лиценце).
У спорним случајевима, на лица са иностраним тренерским лиценцама које су у
пракси називане „ лиценцама“, примењују се прелазне одредбе овог Правилника.

Члан 43.
Прелазни период и решавање спорних ситуација
Због превазилажења несклада између праксе која је важила пре доношења овог
Правилника и актуелног стања у спортском пењању на вештачкој стени у Републици
Србији, одређује се Прелазни период. За све одредбе овог Правилника које се односе на
лиценцирање стручњака, клубова и организација прелазни период траје пола године (6
месеци) од дана његовог ступања на снагу.
Након истека прописаних прелазних периода све одредбе овог Правилника биће
доследно примењиване.
Све спорне ситуације током прелазног периода решаваће Управни одбор СПСС, на
основу мишљења Комисије за лиценцирање. Све одлуке Управног одбора везане за
спорне ситуације током прелазног периода су коначне и на њих се не може улагати
приговор.
Члан 44.
Изменеи допуне правилника
Предлоге измена и допуна овог Правилника у складу са добром праксом и
трендовима у области спортског пењања на вештачкој стени предлаже комисија за
лиценцирање СПСС а одобрава управни одбор СПСС.

Београд
01. 05. 2017.

Председник СПСС
Лазар Ђуровић, с.р.

