На пснпву шлана 25. и 26. Закпна п сппруу („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 24/11), Правилника п нпменклауури сппруских занимаоа и зваоа Републике Србије
(“Сл. гласник РС”, бр. 7/2013), Правилника п дпзвпли за рад сппруских сурушоака (“Сл.
гласник РС”, бр. 7/2013), Правилника п сурушнпм псппспбљаваоу за пбављаое пдређених
сурушних ппслпва у сппруу (Сл. Гласник РС 8/13) и Суауууа Сппрускп пеоашкпг савеза
Србије, Управни пдбпр Сппрускп пеоашкпг савеза Србије, на 46.седници пдржанпј
01.05.2017. гпдине усваја:

ПРАВИЛНИК П ЛИЦЕНЦИРАОУ
СППРТСКП ПЕОАЧКПГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Рад сурушоака и клубпва
Пвим правилникпм регулище се делпваое сппрускп-пеоашких сурушоака,
сппрускп-пеоашких клубпва и других рекреауивних клубпва, прганизација и удружеоа
кпји спрпвпде акуивнпсуи уипа:
сппрускп-пеоаое на вещуашким суенама и уппуреба каракуерисуишне псигуравајуће,
защуиуне и сппруске ппреме, кап и криуеријуми за суицаое права на рад у пбласуи
сппрускпг пеоаоа на вещуашким суенама на уериуприји Републике Србије.
Сурушни рад у сппрускпм пеоаоу на вещуашким суенама и уппуребу
каракуерисуишне псигуравајуће, защуиуне и сппруске ппреме, у сппрускп-пеоашким
прганизацијама кпје су шланпви Сппрускп-пеоашкпг савеза Србије (СПСС), мпгу пбављауи
самп сппруски сурушоаци кпји испиоавају услпве предвиђене Закпнпм п сппруу и
ппседују дпзвплу за рад (лиценцу) предвиђену пвим правилникпм кпји је усклађен са
дпмаћим закпнима и правилницима и правилима међунарпдних савеза у пвпј пбласуи.
Акуивнпсуи у пбласуи сппрускпг пеоаоа на вещуашким суенама и уппуребу
каракуерисуишне псигуравајуће, защуиуне и сппруске ппреме , кпје су у надлежнпсуи
Сппрускп-пеоашкпг савеза Србије, мпгу да реализују самп клубпви кпји су регисурпвани у
Aгенцији за привредне регисуре Републике Србије и кпји испуоавају суандарде прпписане
пвим Правилникпм.
Сурушни васпиунп-пбразпвни рад у пбласуи сппрускпг пеоаоа на вещуашким
суенама и уппуребу каракуерисуишне псигуравајуће, защуиуне и сппруске ппреме мпгу да
пбављају самп сурушоаци кпји имају пдгпварајуће пбразпваое или пдгпварајући нивп
псппспбљенпсуи у пбласуи физишкпг васпиуаоа, сппруа и рекреације, прпписане Закпнпм
п сппруу, Правилникпм п нпменклауури сппруских занимаоа и зваоа Републике Србије и
Правилникпм п лиценцираоу Сппрускп-пеоашкпг савеза Србије.

Члан 2.
Сппрускп-пеоашки сурушоаци и други сурушоаци
у сппрускпм пеоаоу
Сппруски сурушоаци у пбласуи сппрускпг пеоаоа на вещуашким суенама уз
уппуребу каракуерисуишне сигурнпсне, защуиуне и сппруске ппреме (у даљем уексуу
сппрускп-пеоашки сурушоаци) су лица кпја имају:
1. пдгпварајуће виспкп или вище пбразпваое у пбласуи сппруа и физишке кулууре,
суешенп у виспкпщкплским усуанпвама
или
2. пдгпварајући нивп сурушне псппспбљенпсуи суешене у складу са Закпнпм,
Правилникпм п нпменклауури сппруских занимаоа и зваоа Републике Србије,
Правилникпм п сурушнпм псппспбљаваоу за пбављаое пдређених сурушних ппслпва у
сппруу и пвим Правилникпм.
У специфишним пбласуима сппрускпг пеоаоа на вещуашким суенама делују и други
сурушоаци. Тп су лица других занимаоа (физипуерапеууи, масери, лекари, психплпзи,
правници, екпнпмисуи, меначери и сл.) кпја имају пдгпварајуће пбразпваое за уе врсуе
ппслпва и дппринпсе квалиуеунијпј реализацији прпцеса у сппрускпм пеоаоу на
вещуашкпј суени.
Члан 3.
Разврсуаваое сппрускп-пеоашких сурушоака
Сппрускп-пеоашки сурушоаци се разврсуавају у складу са Правилникпм п
нпменклауури зваоа и занимиоа у сппруу Републике Србије а ближе разврсуаваое врщи
се према врсуи акуивнпсуи према Правилнику п лиценцираоу Сппрускп-пеоашкпг савеза
Србије.
Члан 4.
Сурушни рад у сппрускпм пеоаоу на вещуашкпј суени
А:
Сурушни рад у сппрускпм пеоаоу на вещуашким суенама, у смислу Закпна п сппруу
РС, правилника п нпменклауури сппруских занимаоа и зваоа, и пвпг Правилника, ппсебнп
пбухвауа:
1. планираое и спрпвпђеое сппрускп-пеоашких акуивнпсуи деце и пмладине и
сппрускп-пеоашке и српдне рекреације грађана;
2. планираое и спрпвпђеое сппрускп-пеоашких акуивнпсуи сппруисуа, сппрускппеоашкпг васпиуаоа, пбушаваоа и кприщћеоа каракуерисуишне псигуравајуће,
защуиуне и сппруске ппреме и сппрускп пеоашкпг усаврщаваоа;
3. планираое и спрпвпђеое сппрускп-пеоашкпг вежбаоа на вещуашкпј суени;

4. кпнурплу психпфизишких и функципналних сппспбнпсуи ушесника у сппрускп
пеоашким акуивнпсуима;
5. исураживашкп-развпјни и наушнп исураживашки рад у сппрускпм пеоаоу на
вещуашкпј суени;
6. сурушнп-савеупдавни и сурушнп-инфпрмауивни рад;
7. планираое сппрускп пеоашких прпграма и прпјекауа;
8. дпкуменупваое сппрускп-пеоашке сурушне лиуераууре, припремаое и уређиваое
секундарних инфпрмаципних извпра у сппрускпм пеоаоу;
9. креираое, планираое и прганизпваое прппагандних кампаоа и акција, пднпса са
јавнпщћу и кпнуакауа са средсувима јавнпг инфпрмисаоа у сппрускпм пеоаоу;
10. извещуаваое са сппрускп-пеоашких приредби на вещуашким суенама и других
српдних манифесуација, писаое инфпрмауивних и аналиуишких нпвинских шланака
у пбласуи сппрускпг пеоаоа на вещуашкпј суени и других српдних и псуалих
српдних манифесуација;
11. планираое и спрпвпђеое сппрускп-пеоашких приредби на вещуашким суенама;
12. ппсредпваое у урансферима;
13. сппрускп-пеоашки меначмену;
14. прганизпваое сппрускпг ппслпваоа;
15. сппрускп-пеоашкп суђеое;
16. суараое п безбеднпсуи, реду и сигурнпсуи на сппруским приредбама и у сппруским
пбјекуима;
17. суараое п спрешаваоу дппинга у сппрускп-пеоашкпм сппруу.
18. дпдауне специфишне акуивнпсуи из пбласуи сппрускпг пеоаоа на вещуашким
суенама и кприщћеоа каракуерисуишне псигуравајуће, защуиуне и сппруске ппреме
кап щуп су: планираое и спрпвпђеое пбразпвнп-васпиуних акуивнпсуи са децпм и
пмладинпм; сппрускп-пеоашки прпгрми сппруисуа-уакмишара и рекреауиваца;
планираое и спрпвпђеое свих групних прпграма и уренинга; планираое и
спрпвпђеое индивидуалних-перспналних прпграма и уренинга; планираое и
спрпвпђеое прпграма анимације, сппрускп-пеоашке рекреације, ануи сурес
прпграма и уим билдинга у и ван месуа суанпваоа; планираое и спрпвпђеое
шаспва сппрускпг пеоаоа на вещуашкпј суени и псуалих српдних акуивнпсуи у
јавним пбјекуима, прганизацијама или удружеоима, удружеоима сурушоака,
сппрускп рекреауивним ценурима, суудијима, салама, хпуелима, баоама и на
пувпреним прпсуприма; сурушнп псппспбљаваое и усаврщаваое сппрускппеоашких сурушоака; кпнурплу психпфизишких и функципналних сппспбнпсуи
сппрускп-пеоашких вежбаша разлишиуих кауегприја; планираое манифесуација;
суараое п безбеднпсуи, реду и сигурнпсуи у клубпвима, сппрускп рекреауивним
ценурима и псуалим пбјекуима где се спрпвпде акуивнпсуи сппрускпг пеоаоа на
вещуашким суенама и српдне акуивнпсуи приликпм шијег врщеоа се кприсуи
каракуерисуишна псигуравајућа, защуиуна и сппруска ппрема; на рекреауивним
уакмишоима и приредбама; кпрекуивни уреумани, уреумани за унапређеое
здравља, изгледа, психпфизшкпг суаоа и сл.

Б:
Сурушни рад у сппрускпм пеоаоу на вещуашким суенама и псуалим српдним
акуивнпсуима, кпје се пбављају у клубпвима кпји су шланпви Сппрускп-пеоашкпг савеза
Србије, мпгу да пбављају искљушивп:
1. Сурушоаци кпји испуоавају услпве предвиђене oвим и Правилникпм п
нпменклауури сппруских занимаоа и зваоа РС и ппседују важећу наципналну
дпзвплу за рад (лиценцу);
2. Лица кпја ппседују пдређену међунарпдну дпзвплу за рад (лиценцу) издауу пд
суране пдређене међунарпдне федерације (ИФСЦ или неке друге шланице ИФСЦ),
савеза или пбразпвне усуанпве за све акуивнпсуи из шлана 4 суав 1, а шији је
прпграм у ппупунпсуи признау уј. акредиупван пд суране кпмисије за лиценцираое
Сппрускп-пеоашкпг савеза Србије и на пснпву шега лице са међунарпднпм
дпзвплпм за рад дпбија важећу наципналну дпзвплу за рад (лиценцу);
3. Лица кпја ппседују пдређену међунарпдну дпзвплу за рад (лиценцу) издауу пд
суране пдређене међунарпдне федерације, савеза или пбразпвне усуанпве за све
акуивнпсуи из шлана 4 суав 1, а шији је прпграм делимишнп признау пд суране
кпмисије за лиценцираое Сппрускп-пеоашкпг савеза Србије, щуп знаши да је лице
са међунарпднпм дпзвплпм пплпжилп дпдауне диференцијалне испиуе прпписане
пд суране кпмисије за лиценцираое Сппрускп-пеоашкпг савеза Србије и на пснпву
упга дпбилп важећу наципналну дпзвплу за рад (лиценцу).
В:
Сурушни рад у ппсебнп защуићеним дпмаћим и међунарпдним прпграмима
(наменски прпграми, шлан 5. пвпг правилника) у пквиру сппрускпг пеоаоа на вещуашким
суенама и псуалих српдних акуивнпсуи кпје се пбављају у клубпвима кпји су шланпви
Сппрускп-пеоашкпг савеза Србије мпгу да пбављају искљушивп:
1. Сурушоаци кпји испуоавају услпве предвиђене пвим и Правилникпм п
нпменклауури сппруских занимаоа и зваоа РС, а кпја ппред дпмаће лиценце имају
и дпдауну важећу лиценцу за наменски защуићен прпграм кпји раде.
Члан 5.

Пбласти стручнпг рада у сппртскпм пеоаоу на вештачкпј стени
Сурушни рад у сппрускпм пеоаоу на вещуашкпј суени у пквиру Сппрускп-пеоашкпг
савеза Србије разврсуан је у следеће кауегприје (све пбласуи рада и прпграми кпји нису
наведени разврсуавају се у најсрпдније кауегприје према пдлуци кпмисије за
лиценцираое).
Члан 6.
Инструкпр сппртскпг пеоаоа на вештачкпј стени
Акуивнпсуи инсурукупра сппрускпг пеоаоа на вещуашкпј суени су:
 спрпвпђеое прпграма анимације,










реализација сппрускп-пеоашке рекреације,
реализација ануи сурес прпграма,
реализација уим билдинга у и ван месуа суанпваоа,
реализација псуалих српдних акуивнпсуи у јавним пбјекуима, прганизацијама или
удружеоима, удружеоима сурушоака, сппрускп рекреауивним ценурима,
суудијима, салама, хпуелима, баоама и на пувпреним прпсуприма,
суараое п безбеднпсуи, реду и сигурнпсуи у клубпвима, сппрускп рекреауивним
ценурима и псуалим пбјекуима где се спрпвпде акуивнпсуи сппрускпг пеоаоа на
вещуашким суенама и српдне акуивнпсуи приликпм шијег врщеоа се кприсуи
каракуерисуишна псигуравајућа, защуиуна и сппруска ппрема,
акуивнпсуи на псигураоу и кприщћеоу сигрнпсне ппреме уакмишоима при
извпђеоу усппнаи ,
ушещће у сппруским манифесуацијама.

Зваоа у пквиру занимаоа инсурукупр сппрускпг пеоаоау сппрускпм пеоаоу на
вещуашкпј суени јесу:
Члан 7.
1. Сппруски демпнсураупр –Инсурукупр сппрускпг пеоаоа приправник Привремена
лиценца „Ц“
Сппруски демпнсураупр је лице кпје се бави приказпм пдгпварајућих вещуина у пвпј
пдређенпј сппрускпј грани, у сарадои са сппруским инсурукупрпм.
За суицаое зваоа сппруски демпнсураупр неппхпдни су следећи услпви:
 заврщенп средое пбразпваое и заврщен прпграм пдгпварајући сурушнпг
псппспбљаваоа I нивпа
или
 3 гпдине бављеоа сппруским пеоаоем искљушивп на уакмишеоима наципналнпг
нивпа са зваоем сппрускпг пеоаша на вещуашкпј суени уз ппуврду клуба;
Члан 8.
2. Сппруски инсурукупр – Пснпвна лиценца „Б“
За суицаое зваоа сппруски инсурукупр неппхпдни су следећи услпви :
 заврщенп средое пбразпваое и заврщен најмаое прпграм пдгпварајућег сурушнпг
псппспбљаваоа II нивпа
или
 5 гпдина бављеоа сппруским пеоаоем искљушивп на уакмишеоима наципналнпг
нивпа са зваоем сппрускпг пеоаша пеоаша на вещуашкпј суени уз дпкуменупвану
ппуврду клуба и СПСС.

Члан 9.
3. Сппруски инсурукупр специјалисуа сппрускпг пеоаоа – Прпфи лиценца „А“
За суицаое зваоа сппруски инсурукупр специјалисуа сппрускпг пеоаоа неппхпднп је
најмаое:
 заврщенп средое пбразпваое и заврщен пдгпварајући прпграм сурушнпг
псппспбљаваоа III нивпа
и
 5 гпдина искусува у сппрускпм пеоаоу на вещуашкпј суени искљушивп на
уакмишеоима наципналнпг нивпа са зваоем сппрускпг пеоаша пеоаша на вещуашкпј
суени уз ппуврду клуба
Члан 10.
Тренер сппртскпг пеоаоа на вештачкпј стени
















Акуинпсу уренера сппрускпг пеоаоа на вещуашкпј суени су:
планирање тренажног процеса спортских пењача,
вођење тренинга,
контрола припремљености и селекција спортиста,
анализа и корекција тренажног процеса и такмичења,
вођење наступа на такмичењима;
вођење документације рада и постигнутих резултата,
припремање извештаје о раду;
обезбеђивање материјално техничких услова за извођење вежбања и тренажног процеса.

планираое и спрпвпђеое сппрускпг васпиуаоа
Планираое и пбушаваоа и сппрускпг усаврщаваоа,
Планираое и спрпвпђеое сппруских акуивнпсуи деце и пмладине,
Планираое и спрпвпђеое рекреација грађана,
Планираое и спрпвпђеое сппруских прпграма и прпјекауа,
планираое и спрпвпђеое сппруских приредаба

Члан 11.
Врсте лиценци
Пвим Правилникпм су за сппрускп-пеоашке сурушоаке-уренере предвиђене су 3
пснпвна нивпа дпзвпле за рад (лиценце) и једна привремена дпзвпла за праксу
(лиценца):
1.
2.
3.
4.

Тренер привремена лиценца “Г“
Oперативни тренер на вештачкој стени- основна лиценца „В“
Спортски тренер на вештачкој стени- профи лиценца „Б“
Спортски тренер на вештачкој стени- мастер лиценца „А“

За суицаое сваке пд 4 лиценце неппхпднп је испуниуи ппщуе и ппсебне услпве
прпписане пвим Правилникпм.
Ппщуи услпви предвиђени су Закпнпм п сппруу РС и Правилникпм п нпменклауури
сппруских занимаоа и зваоа (МПС)
Члан 12.
Нивппм и врсупм лиценце регулище се ппис ппслпва кпје мпже да пбавља лице
ангажпванп у пбласуи сппрускпг пеоаоа на вещуашкпј суени и уппуреба псигуравајуће,
защуиуне и сппруске ппреме, а врсупм лиценце прецизира се у пквиру кпјих прпграма и
пбласуи сурушнпг рада лиценца важи.
Члан 13.
Сампиницијауивнп пбављаое ппслпва у прганизацијама кпје су шланпви СПСС, без
ппседпваоа пдгпварајуће лиценце, ауупмауски суспендује лице без лиценце из заппшеуих
ппслпва и захуева ппкреуаое ппсуупка пред дисцилинскпм кпмисијпм СПСС.
Члан 14.
Услпви за стицаое зваоа Тренер привремене лиценце „Г“
За суицаое привремене лиценце (привремене дпзвпле за праксу) у пбласуи
сппрускпг пеоаоа на вещуашким суенама уз уппуребу каракуерисуишне псигуравајуће,
защуиуне и сппруске ппреме, на уериуприји Републике Србије, неппхпдни су следећи
услпви:
1. Ппднеу Захуев за издаваое привремене амауерске дпзвпле за праксу кпји пбавезнп
садржи:
 име и презиме сппрускпг сурушоака,
 две фпупграфије сппрускпг сурушоака велишине ппуребне за паспщ или у
елекурпнскпј фпрми 240х320 пиксела ,
 Сурушнп зваое-нивп дпзвпле кпје ппседује,
 дпказе п здравсувенпј сппспбнпсуи и испуоенпсуи псуалих услпва за
издаваое привремене амауерске дпзвпле за праксу у складу са пвим
правилникпм,
 Заврщенп средое пбразпваое пднпснп Дпказ п пбразпваоу кпје ппседује
предвиђенп пвим Правилникпм

2. Изјава п дпсадащоем искусуву, ппдауке п едукацији кпју уренуунп ппхађа или
изјаву п намерама да кандидау планира да заврщи неку пд акредиупваних
едукација у пбласуи сппрускпг пеоаоа на вещуашкпј суени (акредиупвани курс за
псппспбљенпсу III нивпа, академију, виспку щкплу или факулуеу) у предвиђенпм
рпку пд ури гпдине са мплбпм да му се у перипду едукације пмпгући пракса
(привремени амауерски рад) у пвпј пбласуи. Изјава уреба да садржи и уашан назив
клуба или прганизације где је дп сада бип акуиван кап вежбаш, демпнсураупр или

амауерски инсурукупр и прганизације где ће кандидау радиуи. Кандидау у изјави
мпра навесуи и име презиме и псуале ппдауке менупра са прпфи лиценцпм (кпји
уакпђе ппуписује изјаву) кпји ће надгледауи рад амауерскпг инсурукупра на пракси
у адекваунпј пбласуи у предвиђенпм перипду.
3. Минимум псппспбљенпсу I или II суепена или Ппуврда пд сппрускп-пеоашкпг клуба
или ппуврда прганизације у складу са шланпм 5. пвпг Правилника у пдгпварајућим
прпграмима у упј прганизацији.
4. Ппседпваое неке пд лиценци Инсурукупр у сппрускпм пеоаоу на вещуашкпј суени.
5. Измирене финансијске пбавезе према Сппрускп-пеоашкпм савезу Србије, на име
урпщкпва издаваоа лиценце.
6. Угпвпр са менупрпмш
7. Пплпжен прпписан пракуишан испиу впђеоа пдгпварајућег прпграма за кпји уражи
привремену дпзвплу за рад у пквиру СПСС.
Члан 15.
Привремена лиценца за праксу у пбласуи сппрускпг пеоаоа се не мпже пбнпвиуи
накпн ури гпдине, већ је неппхпднп да у перипду пд ури гпдине кандидау суекне услпве за
дпбијаое минимум пснпвне лиценце при шему Сппрускп-пеоашки савез Србије прпписује
и дпдауне услпве за свакп нареднп пбнављаое лиценце кпје се сасупји пд прикупљаоа
бпдпва на пснпву акуивнпг ушесувпваоа на сурушним семинарима, кпнвенцијама и
курсевима предвиђеним гпдищоим планпм сурушнпг усаврщаваоа СПСС.
Члан 16.
Пракса са привременпм лиценцпм „Г“
Важећа привремена лиценца будућем сппрускп-пеоашкпм сурушоаку на едукацији
и пракси пмпгућава да (у сарадои са СПСС и ппд оегпвим надзпрпм), на уериуприји
Републике Србије, у пквиру лиценциранпг клуба и ппд надзпрпм менупра са прпфи
лиценцпм спрпвпди акуивнпсуи из шлана 4. пвпг правилника у адекваунпј пбласуи
сппрускпг пеоаоа на вещуашкпј суени из шлана 5. пвпг правилника, и буде супрганизаупр,
демпнсураупр или вплпнуерски радник на манифесуацијама признауим пд суране СПСС.
Лице кпје ппседује привремену лиценцу не мпже сампсуалнп да планира и
спрпвпди уренажни прпцес, већ му у упме асисуира менупр са прпфи лиценцпм у пквиру
клуба у кпјем је ангажпван.
Лице са привременпм лиценцпм мпже сам изабрауи менупра, или акп уп није у
мпгућнпсуи, СПСС ће му пдредиуи менупра.
Пбавезе менупра и субјекуа-лица са привременпм лиценцпм су да склппе
међуспбни сппразум или угпвпр п сарадои где ће биуи наведене права и пбавезе сваке
суране са кпнурплпм прпцеса вежбаоа минимум једнпм месешнп. Менупр за свпј рад
мпже уражиуи мауеријалну надпкнаду.
Менупр ппднпси гпдищои извещуај п раду лица са привременпм лиценцпм
Кпмисији за лиценцираое СПСС.

У слушају неппщупваоа сппразума пд суране лица са привременпм лиценцпм СПСС
мпже пдузеуи привремену дпзвплу за праксу.
У слушају неппщупваоа сппразума пд суране менупра, лице са привременпм
дпзвплпм мпже уражиуи да му се дпдели други менупр.
Члан 17.
Пснпвне лиценце „В“-Пперативни тренер сппртскпг пеоаоа на вештачкпј стени
За суицаое Пснпвне лиценце (пснпвне дпзвпле за рад) у пбласуи сппрускпг
пеоаоа на вещуашким суенама на уериуприји Републике Србије, неппхпдни су следећи
услпви:
1. Ппднеу захуев за издаваое дпзвпле за рад кпји пбавезнп садржи:
 Име и презиме сппрускпг сурушоака,
 Две фпупграфије сппрускпг сурушоака велишине ппуребне за паспщ или у
елекурпнскпј фпрми велишине 240х320 пиксела,
 Сурушнп зваое-нивп дпзвпле кпје ппседује,
 Дпказ п пбразпваоу кпје ппседује предвиђенп пвим Правилникпм.
 Дпказе п здравсувенпј сппспбнпсуи и испуоенпсуи псуалих услпва за
издаваое дпзвпле за рад у складу са Закпнпм, Правилникпм п дпзвпли за
рад сппруских сурушоака и пвим правилникпм,
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 неког нивоа, академију, високу школу или факултет).
Изјава треба да садржи и тачан назив клуба или организације где је до сада
био активан као вежбач, као демонстратор као аматерски инструктор као
постављач пењачког смера, као судија смер и организације где ће кандидат
радити.
3. завршено више или високо образовање из области физичког васпитања и спорта
или
4. завршено средње образовање и завршен програм одговарајућег стручног
оспособљавања III нивоа у акредитованој спортској установи-школи и звањем
„Оперативни тренер спортског пењања“ са радним искуством од минимум 3 године
на пословима тренера са привтеменом дозволом за спортско пењање на вештачкој
стени. У вези са радним искуством треба доставити Изјаву лица које аплицира и
потврду клуба о предметној пракси на вештачкој стени ;

5. Потврда о радном искуству на одговарајућим пословима у адекватним
областима тренинга 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 и без ментора) .

6. Копија потписаног споразума са ментором ако ради са децом млађом од 16
година.
7. Измирене финансијске обавезе према СПСС, на име трошкова издавања
лиценце.
8. Положен прописан практичан испит вођења одговарајућег програма за који
тражи дозволу за рад у оквиру СПСС.
Пснпвна лиценца за рад у пбласуи сппрускпг пеоаоа на вещуашким суенама се
мпра пбнпвиуи накпн ури гпдине, при шему СПСС прпписује и дпдауне услпве за свакп
нареднп пбнављаое лиценце кпје се сасупји пд прикупљаоа бпдпва на пснпву акуивнпг
ушесувпваоа у уренажнпм прпцесу и на акредиупваним сурушним семинарима,
кпнвенцијама и курсевима предвиђеним гпдищоим планпм сурушнпг усаврщаваоа СПСС.
Члан 18.
Ппслпви са пснпвнпм лиценцпм „В“
Важећа Пснпвна лиценца сппрускп пеоашкпм сурушоаку пмпгућава да (у сарадои
са СПСС и ппд оегпвим надзпрпм), на уериуприји Републике Србије, у пквиру
лиценциранпг клуба и ппд надзпрпм менупра спрпвпди акуивнпсуи из шлана 4. пвпг
правилника за кпје има заврщенп пдгпварајуће пбразпваое или псппспбљаваое у
адекваунпј пбласуи из шлана 5. пвпг правилника, и буде демпнсураупр или вплпнуерски
радник на манифесуацијама признауим пд суране СПСС.
Лице кпје ппседује Пснпвну лиценцу не мпже сампсуалнп да планира и спрпвпди
уренажни прпцес, већ му за уп мпра биуи пдређен менупр са минимум прпфи лиценцпм у
пквиру лиценциранпг клуба у кпјем је ангажпван. Пва пдредба не важи ппд услпвпм да
лиценциранп лице испуоава услпв из уашке 3 преухпднпг шлана.
Лице кпје ппседује Пснпвну лиценцу мпже сам изабрауи менупра, или акп уп није у
мпгућнпсуи, СПСС ће му пдредиуи менупра.
Пбавеза менупра је да ппднпси гпдищои извещуај п раду лица са пснпвнпм
дпзвплпм Кпмисији за лиценцирае СПСС.
Пбавезе менупра и лица са Пснпвнпм лиценцпм је да склппе међуспбни сппразум
или угпвпр п сарадои где ће биуи наведене права и пбавезе сваке суране са кпнурплпм
прпцеса вежбаоа минимум једнпм месешнп. Менупр за свпј рад мпже уражиуи
мауеријалну надпкнаду.
У слушају неппщупваоа сппразума пд суране лица са Пснпвнпм лиценцпм СПСС
мпже лицу пдузеуи дпзвплу за рад.
У слушају неппщупваоа сппразума пд суране менупра, лице са Пснпвнпм лиценцпм
мпже уражиуи да му се дпдели други менупр.

Члан 19.
Сппртски тренер на вештачкпј стени- прпфи лиценца“Б“
За суицаое Прпфи лиценце у пбласуи сппрускпг пеоаоа на вещуашкпј суени на
уериуприји Републике Србије, неппхпдни су следећи услпви:
1. Ппднеу захуев за издаваое дпзвпле за рад кпји пбавезнп садржи:
 Име и презиме сппрускпг сурушоака,
 две фпупграфије сппрускпг сурушоака велишине ппуребне за паспщ или у
елекурпнскпј фпрми велишине 240х320 пиксела,
 Сурушнп зваое-нивп дпзвпле кпје ппседује,
 Дпказ п пбразпваоу кпје ппседује предвиђенп пвим Правилникпм.

2. У погледу образовања за ово звање неопходно је неко од следећих образовања:
2.1 Завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на
одређену грану спорта, односно са дипломским радом из одговарајућег спорта и најмање
четири године стручног рада у спортском пењању на вештачкој.За случај да у образовној
установи нема (или га није било) усмерења или предмета на тему спортског пењања на
вештачкој стени неопходан услов је 3. Ниво стручног оспособљавања „Оперативни тренер
спортског пењања на вештачкој стени“ или „Оперативни тренер“ са спортским искуством
од минимум 5 година на вештачкој стени у последњих 10 година као такмичар .
Приложити Изјаву лица које аплицира и Потврду клуба о предметној пракси на
вештачкој стени ;
или
1.2 Завршене одговарајуће основне струковне студије из области физичког васпитања и
спорта, са дипломским радом из спортског пењања на вештачкој стени (стечен стручни
назив тренер) ако није било дипломског рада са темом спортског пењања на вештачкој
стени неопходан услов је 3. Ниво стручног оспособљавања „Оперативни тренер спортског
пењања на вештачкој стени“или „Оперативни тренер“ са спортским искуством од
минимум 5 година на вештачкој стени у последњих 10 година као такмичар .
Приложити Изјаву лица које аплицира и Потврду клуба о предметној пракси на
вештачкој стени ;
или

или

2.3. завршене трогодишње основне академске студије из области физичког васпитања и
спорта (професор физичког васпитања и спорта), са дипломским радом из изабраног
спорта ако није било дипломског рада са темом спортског пењања на вештачкој стени
неопходан услов је 3. Ниво стручног оспособљавања „Оперативни тренер спортског
пењања на вештачкој стени“или „Оперативни тренер“ са спортским искуством од
минимум 5 година на вештачкој стени у последњих 10 година као такмичар .
Приложити Изјаву лица које аплицира и потврду клуба о предметној пракси на
вештачкој стени ;
2.4. Остварени изузетни спортски резултати(на међународном нивоу) са лиценцом „В“ са
спортским пењачом на вештачкој стени са тренажним стажом од минимум 3 године у
континуитету а да је спортски пењач постигао пласман до 10. место или је ушао у прву

трећина такмичара са резултатом-пласманом а да је на такмичењу у истој категорији
било минимум 10 нација.

3. Ппуврда п раднпм искусуву на пдгпварајућим ппслпвима у адеквауним пбласуима
сппрускпг пеоаоа на вещуашкпј суени у клубу или прганизацији у складу са шланпм
5 пвпга Правилника.
4. Измирене финансијске пбавезе према СПСС, на име урпщкпва издаваоа лиценце.
5. Пплпжен прпписан пракуишан испиу впђеоа пдгпварајућег прпграма за кпји уражи
дпзвплу за рад у пквиру СПСС.
Члан 20.
Прпфи лиценца за рад у пбласуи сппрускпг пеоаоа на вещуашким суенама се мпра
пбнпвиуи накпн ури гпдине, при шему СПСС прпписује и дпдауне услпве за свакп нареднп
пбнављаое лиценце. Пви услпви ппдразумевају:
1. прикупљаое бпдпва на пснпву акуивнпг ушещћа на пбавезним и факулуауивним
сурушним семинарима акредиупваним пд суране СПСС (предвиђеним гпдищоим
планпм сурушнпг усаврщаваоа СПСС) и
2. дппринпс и резулуауи сппрускп пеоашких сурушоака у пракуишнпм раду.
Прпцену испуоенпсуи услпва из суава 1, 2. и 3. пвпг шлана спрпвпди Кпмисија за
лиценцираое СПСС.
Члан 21.
Ппслпви са прпфи лиценцпм „Б“
Важећа Прпфи лиценца сппрускп пеоашкпм сурушоаку пмпгућава да (у сарадои са
СПСС и ппд оегпвим надзпрпм), на уериуприји Републике Србије, у пквиру лиценциранпг
клуба сампсуалнп спрпвпди акуивнпсуи из шлана 4. пвпг правилника за кпје има заврщенп
пдгпварајуће пбразпваое или псппспбљаваое у адекваунпј пбласуи рекреације из шлана
5. пвпг правилника.
Важећа Прпфи лиценца сппрускп пеоашкпм сурушоаку пмпгућава да (у сарадои са
СПСС и ппд оегпвим надзпрпм) на уериуприји Републике Србије пбавља следеће ппслпве
у адекваунпј пбласуи сппрускпг пеоаоа на вещуашким суенама:








планирање тренажног процеса спортских пењача,
вођење тренинга,
контрола припремљености и селекција спортиста,
анализа и корекција тренажног процеса и такмичења,
вођење наступа на такмичењима;
вођење документације рада и постигнутих резултата,
припремање извештаје о раду;



обезбеђивање материјално техничких услова за извођење вежбања и тренажног процеса.











планираое и спрпвпђеое сппрускпг васпиуаоа
Планираое и пбушаваоа и сппрускпг усаврщаваоа,
Планираое и спрпвпђеое сппруских акуивнпсуи деце и пмладине,
Планираое и спрпвпђеое рекреација грађана,
Планираое и спрпвпђеое сппруских прпграма и прпјекауа,
планираое и спрпвпђеое сппруских приредаба,
Руу сеуеринг и суђеое у нивпу пснпвне лиценце,
Врщи менупрски рад над лицима са пснпвнпм или привременпм лиценцпм
Буде демпнсураупр, вплпнуерски радник, радник, презенуер или прганизаупр на
манифесуацијама признауим пд суране СПСС
Ушесувује кап демпнсураупр на курсевима, семинарима и на уже сурушнпм делу
сурушнпг псппспбљаваоа I, II и III суепена према Закпну п сппруу.



Члан 22.
Услпви за стицаое мастер лиценце „А“
За суицаое Масуер лиценце у пбласуи сппрускпг пеоаоа на вещуашкпј суени на
уериуприји Републике Србије, неппхпдни су следећи услпви:
1. Ппднеу захуев за издаваое дпзвпле за рад кпји пбавезнп садржи:
 Име и презиме сппрускпг сурушоака,
 две фпупграфије сппрускпг сурушоака велишине ппуребне за паспщ или у
елекурпнскпј фпрми велишине 240х320 пиксела,
 Сурушнп зваое-нивп дпзвпле кпје ппседује,
 дпказе п здравсувенпј сппспбнпсуи и испуоенпсуи псуалих услпва за
издаваое дпзвпле за рад у складу са Закпнпм, Правилникпм п дпзвпли за
рад сппруских сурушоака и пвим правилникпм,
 Дпказ п пбразпваоу кпје ппседује предвиђенп пвим Правилникпм.

2. У ппгледу пбразпваоа за пвп сппрускп зваое неппхпдни су неки пд следећих
услпва:
1) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне академске
студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта, са
положеним испитом из
спортског пењања на вештачкој стени или одбрањеним
дипломским радом из спортског пењања на вештачкој стени. За случај да у образовној
установи нема (или га није било) усмерења или предмета на тему спортског пењања на
вештачкој стени неопходан услов је 3. Ниво стручног оспособљавања „Оперативни тренер
спортског пењања на вештачкој стени“или „Оперативни тренер“ са спортским искуством
од минимум 5 година на вештачкој стени као тренер . Треба доставити Потврду клуба
о предметној пракси на вештачкој стени ;
или

2) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне академске
студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта, са
усмерењем од најмање две године на одређену грану спорта, као и одбрањен дипломски
рад из одговарајуће гране спорта. За случај да у образовној установи нема (или га није
било) усмерења или предмета на тему спортског пењања на вештачкој стени неопходан
услов је 3. Ниво стручног оспособљавања „Оперативни тренер спортског пењања на
вештачкој стени““или „Оперативни тренер“ са спортским искуством од минимум 5
година на вештачкој стени као тренер , треба доставити Потврду клуба о предметној
пракси на вештачкој стени ;
или
3) завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и спорта, са
усмерењем на одређену грану спорта односно на спортско пењање на вештачкој стени. За
случај да у образовној установи нема (или га није било) усмерења или предмета на тему
спортског пењања на вештачкој стени неопходан услов је 3. Ниво стручног оспособљавања
„Оперативни тренер спортског пењања на вештачкој стени“или „Оперативни тренер“ са
спортским искуством од минимум 5 година на вештачкој стени као тренер . Треба
доставити Потврду клуба о предметној пракси на вештачкој стени ;
или
4) завршене магистарске студије или докторске студије са усмерењем на одређену
спортску грану- спортско пењање на вештачкој стени, односно одбрањена магистарска теза
или докторска дисертација из спортског пењања на вештачкој стени.

3. Најмаое щесупгпдищое раднп искусувп на ппслпвима уренера у сппрускп
пеоаоашкпм клубу или прганизацији;
4. Измирене финансијске пбавезе према СПСС, на име урпщкпва издаваоа лиценце;
5. Пплпжен прпписан пракуишан испиу впђеоа пдгпварајућег прпграма за кпји уражи
дпзвплу за раду пквиру СПСС.
Члан 23.
Масуер лиценца за рад у пбласуи сппрускпг пеоаоа на вещуашкпј суени мпра се
пбнпвиуи накпн ури гпдине, при шему СПСС прпписује дпдауне услпве за свакп нареднп
пбнављаое лиценце. Пви услпви ппдразумевају:
1. акуивнп ушесувпваое на пбавезним и факулуауивним сурушним семинарима
(предвиђеним гпдищоим планпм сурушнпг усаврщаваоа СПСС) и
2. дппринпс и резулуауи сурушоака у пракуишнпм раду.
Прпцену испуоенпсуи услпва из пвпг шлана спрпвпди Кпмисија за лиценцираое
СПСС.
Члан 24.
Ппслпви са масуер лиценцпм

Важећа Масуер лиценца сппрускп пеоашкпм сурушоаку пмпгућава да (у сарадои са
СПСС и ппд оегпвим надзпрпм), на уериуприји Републике Србије, у пквиру лиценциранпг
клуба сампсуалнп спрпвпди акуивнпсуи из шлана 4. пвпг правилника за кпје има заврщенп
пдгпварајуће пбразпваое или псппспбљаваое у пбласуи сппрускпг пеоаоа на вещуашкпј
суени из шлана 5. пвпг правилника.
Важећа Масуер лиценца сппрускп пеоашкпм сурушоаку пмпгућава да (у сарадои са
Савезпм СПСС и ппд оегпвим надзпрпм) на уериуприји Републике Србије пбавља следеће
ппслпве у адекваунпј пбласуи сппрускпг пеоаоа на вещуашкпј суени:









планирање тренажног процеса спортских пењача,
вођење тренинга,
контрола припремљености и селекција спортиста,
анализа и корекција тренажног процеса и такмичења,
вођење наступа на такмичењима;
вођење документације рада и постигнутих резултата,
припремање извештаје о раду;
обезбеђивање материјално техничких услова за извођење вежбања и тренажног процеса.











планираое и спрпвпђеое сппрускпг васпиуаоа
Планираое и пбушаваоа и сппрускпг усаврщаваоа,
Планираое и спрпвпђеое сппруских акуивнпсуи деце и пмладине,
Планираое и спрпвпђеое рекреација грађана,
Планираое и спрпвпђеое сппруских прпграма и прпјекауа,
планираое и спрпвпђеое сппруских приредаба,
Руу сеуеринг и суђеое у нивпу пснпвне лиценце,
Врщи менупрски рад над лицима са пснпвнпм или привременпм лиценцпм
Буде демпнсураупр, вплпнуерски радник, радник, презенуер или прганизаупр на
манифесуацијама признауим пд суране СПСС
Ушесувује кап демпнсураупр на курсевима, семинарима и на уже сурушнпм делу
сурушнпг псппспбљаваоа I, II и III суепена према Закпну п сппруу.



ПРИЗНАВАОЕ ЕДУКАЦИЈА У ПБЛАСТИ СППРТСКПГ ПЕОАОА НА ВЕШТАЧКПЈ СТЕНИ
(важи за сва зваоа)
Члан 25.
Пбавезни и факулуауивни семинари
Кпмисија за лиценцираое СПСС на ппшеуку календарске гпдине ууврђује списак
пбавезних и факулуауивних акуивнпсуи и семинара сурушнпг усаврщаваоа и прпписује
оихпв нашин вреднпваоа приликпм пдређиваоа испуоенпсуи услпва за ппнпвнп
дпбијаое лиценце (релиценцираое).

Члан 26.
Кпмисија за лиценцираое СПСС прпписује лиуераууру неппхпдну за пракуишни испиу из
пбласуи та кпје кандидау аплицира за лиценцу.

Члан 27.
Нивпи стручне псппспбљенпсти
Сурушнп псппспбљаваое се врщи у пквиру ури нивпа сурушне псппспбљенпсуи:
1) псппспбљенпсу I нивпа, кпја пбухвауа савладану уепреуску и пракуишну пбуку у урајаоу
пд најмаое 60 шаспва уз пдгпварајућу прпверу знаоа и сппспбнпсуи за пбављаое
пдређене врсуе ппслпва;
2) псппспбљенпсу II нивпа, кпја пбухвауа савладану уепреуску и пракуишну пбуку у
урајаоу пд најмаое 120 шаспва уз пдгпварајућу прпверу знаоа и сппспбнпсуи за
пбављаое пдређене врсуе ппслпва;
3) псппспбљенпсу III нивпа, кпја пбухвауа савладану уепреуску и пракуишну пбуку у
урајаоу пд најмаое 240 шаспва уз пдгпварајућу прпверу знаоа и сппспбнпсуи за
пбављаое пдређене врсуе ппслпва.

Члан 28.
Пснпвни курсеви за сурушнп псппспбљаваое I, II и III нивпа
Виспкп щкплска усуанпва кпја испуоава услпве прпписане Правилникпм п
сурушнпм псппспбљаваоу за пбављаое пдређених сурушних ппслпва у сппруу
Минисуарсува Пмладине и Сппруа РС са акредиупваним прпграмима за сурушнп
псппспбљаваое I, II и III нивпа мпже биуи парунер при лиценцираоу сппрускп пеоашких
сурушоака.
СПСС се пбавезује да ппупище угпвпр са прганизацијама за реализацију
ужесурушнпг дела насуаве сурушнпг псппспбљаваоа I, II и III нивпа са адеквауним фпндпм
шаспва и адеквауним планпм и прпгрампм насуаве.
Члан 29.
Лиценцираое сурушоака са заврщеним факулуеупм (масуер) и пснпвним суудијима на
акредиупваним виспкп щкплским усуанпвама.
Кандидауи кпји имају заврщен факулуеу (масуер) и пснпвне суудије на акредиупваним
виспкп щкплским усуанпвама ауупмауски суишу услпв за:


Пснпвне лиценце- без раднпг искусува




Прпфи лиценцу-акп имају заврщене пснпвне суудије щкпле за сппру и
Масуер лиценцу – акп имају заврщен факулуеу (масуер)

Ппред щкплске спреме пвим правилникпм пдређени су и дпдауни услпви за кандидауе
кпји аплицирају за Прпфи и Масуер лиценцу.
Члан 30
Ппстављач сппртскп пеоачких смерпва (рут сетер) на вештачкпј стени
Минимална щкплска спрема за пвп занимаое је ССС
Члан 31
Ппстављач сппртскп пеоачких смерпва (рут сетер) – лиценца „А“
Акуивнпсуи ппсуављаша сппрускп пеоаких смерпва са лиценцпм „А“ су:
 Сампсуални ппсуављаш-дизајнер уакмишарскпг смера на вещуашкпј суени пднпснп
впђа уима ппсуављаша за ппсуављаое уакмишарскпг смера.
 Планираое и ппсуављаое сппрускп-пеоашких смерпва на вещуашким суенама у циљу
пдржаваоа уренинга, рекреауивних акуивнпсуи и званишних уакмишеоа за све
уакмишарске кауегприје,ушесувује у планираоу и спрпвпђеоу сппрускп-пеоашких
приредби на вещуашким суенама;
 Пдгпвпран је за безбеднпсу пеоаоа на ппсуављенпм смеру пднпснп дизајнирани
смер мпра биуи „пеоив“ и безбедан за кауегприју пеоаша за кпју је намеоен.
Члан 32.
Минимални услпви за дпбијаое лиценце:
 Псппспбљенпсу II нивпа за Пснпвну лиценцу са минималним зваоем Сппруски
демпнсураупр;
 Минималнп 3 гпдина искусува на ппсуавоаоу уакмишарских смерпва на државним
уакмишеоима у сппрускпм пеоаоу уз ппуврду клуба и Савеза прганизаупра
уакмишеоа.
 Члан удружеоа-кпмисије ппсуављаша сппруских смерпва Савеза.

Члан 33.
Ппстављач сппртскп пеоачких смерпва (рут сетер) приправник, лиценца „Б“


Акуивнпсуи ппсуављаша сппрускп пеоаких смерпва са лиценцпм „А“ су:
Планираое и ппсуављаое сппрускп-пеоашких смерпва на вещуашким суенама у
циљу пдржаваоа уренинга, рекреауивних акуивнпсуи и званишних уакмишеоа
нижег ранга пд државнпг уакмишеоа за све кауегприје у сппрускпм пеоаоу,
ушесувује у планираоу и спрпвпђеоу сппрускп-пеоашких приредби на вещуашким
суенама (прилпг ппуврда клуба);




Ушесувпваое у уиму ппсуављаша за вищи ранг уакмишеоа (државнп првенсувап) за
најмаое две гпдине уз ппуврду ппсуављаша кауегприје „А“.
Пдгпвпран је за безбеднпсу пеоаоа на ппсуављенпм смеру пднпснп дизајнирани
смер мпра биуи „пеоив“ и безбедан за кауегприју пеоаша за кпју је намеоен.
Члан 34.
Минимални услпви за дпбијаое лиценце:
 Псппспбљенпсу I нивпа за Привремену лиценцу Сппруски демпнсураупр
пднпснп успещнп пплпжени испиу на семинару (пп пвпј уеми) признаупм
или прганизпванпг пд суане СПСС
или

3 гпдина искусува на уакмишеоима у сппрускпм пеоаоу уз ппуврду клуба.
 Ппсуављаое смерпва уз присусувп руусеуера менупра са Пснпвнпм
лиценцпм.
 Члан удружеоа-кпмисије ппсуављаша сппруских смерпва Савеза.

Члан 35.
Судија сппртскпг пеоаоа на вештачкпј стени
Судија у сппруу је занимаое лица кпја се баве ппслпвима сппрускпг суђеоа.
Каракуерисуишни ппслпви занимаоа судије сппрускпг пеоаоа на вещуашкпј суени јесу:
 Извпђеое суђеоа на уакмишеоу према званишним правилима (Такмишарски
правилник) и/или прилагпђеним правилима;
 Ушесувпваое у раду судијских удружеоа у кпјима су судије регисурпване.

Судија сппртскпг пеоаоа
Члан 36.
Зваоа у пквиру занимаоа судија у сппрускпм пеоаоу на вещуашкпј суени јесу:
1. Сппруски судија приправник судија смера – Привремена лиценца „В“
2. 2. Наципнални сппруски судија – главни судија уакмишеоа – Пснпвна лиценца „Б“;
3. 3. Mеђунарпдни сппруски судија – Прпфи лиценца „А“.
Члан 37.
1. Сппруски судија приправник судија смера – Привремена лиценца „В“;
Минимални услпви:
 Псппспбљенпсу I или II суепена или пплпжен курс ппд впђсувпм Главнпг судије
 1 гпдина искусува (ппуврда – изјава Главнпг судије)
Члан 38.
2. Наципнални сппруски судија – главни судија уакмишеоа – Пснпвна лиценца „Б“;
Минимални услпви:



Псппспбљенпсу II суепена или успещнп пплпжени испиу на семинару (пп пвпј уеми)

признаупм или прганизпванпг пд суане СПСС
и
 3 гпдине искусува са привременпм лиценцпм „С“
Члан 38.
3. Mеђунарпдни сппруски судија – Прпфи лиценца „А“.
Минимални услпви:
 Псппспбљенпсу III суепена
и
 5 гпдина искусува суђеоа на међунарпдним уакмишеоа (ппуврда Прганизаупра
међунарпднпг уакмишеоа или извпд из прпупкпла) или пплпжен испиу
међунарпднпг судије при ИФСЦ

Члан 39.

Издаваое и пбнављаое лиценци
Сппрускп-пеоашки савез Србије, у сарадои са виспкпщкплским усуанпвама, издаје,
пбнавља и пдузима дпзвплу за рад (лиценцу) сппрускп-пеоашким сурушоацима кпји су
ангажпвани у прганизацијама кпје се баве сппруским пеоаоем на вещуашким суенама у
складу са Закпнпм п сппруу, пвим и Правилникпм п нпменклауури сппруских занимаоа и
зваоа, кап и правилима релевануних међунарпдних прганизација.
Члан 40.
СПСС издаје, пбнавља и пдузима дпзвплу за рад (лиценцу) пним клубпвима и
прганизацијама кпји делују у пквиру СПСС у складу са Закпнпм п сппруу и пвим
Правилникпм.
Члан 41.
СПСС впди евиденцију издауих, пбнпвљених, пднпснп пдузеуих дпзвпла за рад
(лиценци).
Члан 42.
Дпзвпла за рад се сппрускп-пеоашким ценурима и сппруским пбјекуима у ппседу клубпва
и прганизација издаје за перипд пд ури гпдине, у складу са пвим и Правилникпм п
нпменклауури сппруских занимаоа и зваоа Републике Србије самп акп имају ангажпвана
лица са лиценцпм СПСС а за пдгпварајуће сппруске и рекреауивне акуивнпсуи.
Члан 43.
Дпзвпла за рад (лиценца) се сппрускп-пеоашкпм сурушоаку издаје за перипд пд ури
гпдине, зависнп пд врсуе лиценце, у складу са пвим и Правилникпм п нпменклауури
сппруских занимаоа и зваоа Републике Србије.

Члан 44.
Пп исуеку важеоа, дпзвпла за рад (лиценца) клуба или прганизације лиценца се
мпра се мпра пбнпвиуи уз испуоаваое ппсебних мауеријалнп-уехнишких и кадрпвских
услпва кпје прпписује СПСС.
Пп исуеку важеоа, сппрускп-пеоашки сурушоак је пбавезан да пбнпви дпзвплу за
рад (лиценцу) уз испуоаваое ппсебних услпва везаних за:
1. сурушнп усаврщаваое (крпз акредиупване семинаре, курсеве, ушещће на
кпнгресима, кпнвенцијама, уакмишеоима и сл.) кпје прпписује и вреднује кпмисија
за лиценцираое СПСС.
2. резулуауе псуварене у пракси кпје вреднује СПСС.
Члан 45.
Дпзвпла за рад (лиценца) издауа сппрускпм сурушоаку на пснпву лиценце издауе
пд суране акредиупване међунарпдне прганизације признаје се у слушају да је изврщена
еквиваленција и пплпжени евенууални диференцијални испиуи кпје прпписује кпмисија за
лиценцираое. Важећа дпмаћа дпзвпла за рад дпбијена на пвај нашин, смаура се важећпм
за перипд на кпји је издауа и ппдпада ппд сва правила наведена у пвпм правилнику кап
дпмаћа лиценца.

ЛИЦЕНЦИРАОЕ СППРТСКП ПЕОАЧКИХ ПБЈЕКАТА И КЛУБПВА
Члан 46.
Лиценцираое за прганизације у пбласти сппртскпг пеоаоа на вештачкпј стени.
Лиценцираое сппрускп-пеоашких клубпва и прганизација кпји делују у пквиру
СПСС је ппсуупак кпјим се:
1. спрпвпди прецизнп разврсуаваое клубпва у пднпсу на пбим и врсуу акуивнпсуи
кпје дпминирају у оихпвпм раду и меуеријалнп- уехнишке услпве кпје ппседују;
2. врщи перманенуна кпнурпла квалиуеуа рада у пбласуи сппрускпг пеоаоа на
вещуашким суенама кпје се пбављају у СПСС клубпвима и прганизацијама и
сурукпвним удружеоима.

Члан 47.
Услпви за суицаое СПСС лиценце сппрускп-пеоашкпг клуба

Сппрускп пеоашки клуб дпбија лиценцу када испуни следеће услпве:
1. Пбезбеди задпвпљавајући прпсупр за пбављаое свпје делаунпсуи, вещуашку суену,
бплдер са припадајућим брпјем хваупва и сппруске ппреме;
2. Пбезбеди ангажман минимум једнпг лиценциранпг сурушоака пд суране СПСС
(инсурукупра и уренера), а кап дпказ прилаже угпвпр п ангажману.
3. Има минималнп 5 регисурпваних лиценцираних шланпва-уакмишара.
4. Измирене финансијске пбавезе према СПСС на име урпщкпва издаваоа лиценце.
5. Неппхпдну ппрему: прибпр за прву ппмпћ, прпуивппжарни апарау, вагу, сау.
6. Неппхпдна дпкуменуа: Рещеое Агенције за привредне регисуре п регисурацији,
суаууу, регисуар шланпва, исуакнууе лиценце.
Члан 48.
Акуивнпсуи и права сппрускп пеоашкпг клуба у пднпсу на СПСС
Важећа лиценца СПСС за сппрускп пеоашки клуб пмпгућава му да реализује
следеће ппслпве:
1. Спрпвпди пбуку ппшеуника и ппдушава их сппрускп пеоашким вещуинама.
2. Спрпвпди уренажни прпцес у пбласуи за кпје има кпмпеуенуне лиценциране
сурушоаке и прпсупрнп-уехнишке услпве.
3. Ушесувује на свим званишним уакмишеоима и манифесуацијама СПСС у земљи.
4. Буде прганизаупр уакмишеоа за кпје дпбије сагласнпсу СПСС.
5. Буде реализаупр акредиупваних курсева за сурушнп псппспбљаваое у пбласуи
пракуишнпг испиуа (пд суране СПСС) и сурушних семинара уврщуених у календар
Савеза.
Члан 49.
Услпви за стицаое СПСС лиценце за бплдерану
Бплдерана дпбија лиценцу за пдвијаое сппруске акуивнпсуи када испуни следеће
услпве:

1. Пбезбеди задпвпљавајући прпсупр за пбављаое свпје делаунпсуи щуп
ппдразумева:
Минимум 30 м2 укупне ппврщине и пд упга минимум 20 м2 ппврщине за вежбаое
прекривен суруоашама дебљине најмаое 30 цм, веруикални зид равних сурана,
висине најмаое 4 меура, ппврщине најмаое 30 м2 са припадајућпм неппхпднпм
сппрускпм ппремпм, прпсупр за пресвлашеое минимум две свлашипнице и два и
мпкри швпр.
2. Дпсуави изјаву п испуоеоу безбедпнпсних услпва за сппруске реквизиуе кпје
кприсуи при пдвијаоу сппруске акуивнпсуи,
3. Измирене финансијске пбавезе према СПСС на име урпщкпва издаваоа лиценце.
4. Неппхпдну ппрему: прибпр за прву ппмпћ, прпуивппжарни апарау и мере
прпуивппжарне защуиуе и евакуације.
5. Неппхпдна дпкуменуа: Рещеое Агенције за привредне регисуре п регисурацији.

Члан 50.
Акуивнпсуи у бплдеранама
Важећа лиценца СПСС бплдерани пмпгућава да реализује следеће ппслпве:
1. Спрпвпди пбуку ппшеуника и ппдушава их рекреауивним вещуинама.
2. Спрпвпди уренажни прпцес у пбласуи за кпје има кпмпеуенуне лиценциране
сурушоаке и прпсупрнп-уехнишке услпве.
3. Буде супрганизаупр или реализаупр уакмишеоа СПСС и манифесуација СПСС у
ппјединим акуивнпсуима за кпје дпбије пдпбреое СПСС акп испуоава услпве
прпписане Такмишарским правилникпм СПСС.
4. Буде реализаупр акредиупваних курсева за сурушнп псппспбљаваое (пд суране
СПСС) и сурушних семинара уврщуених у календар Савеза.

Члан 51.
Услпви за стицаое СПСС лиценце за вештачку стену за тежинскп пеоаое и брзинскп
пеоаое
Клуб дпбија лиценцу за суену када испуни следеће услпве:

6. Пбезбеди задпвпљавајући прпсупр за пбављаое свпје делаунпсуи щуп
ппдразумева:
минимум 20 м2 укупне ппврщине ппда, веруикалну висину суене пд најмаое 8
меуара са щиринпм пд најмаое 5 меуара , равних сурана, у слушају брзинскпг
пеоаоа нагиба 5%, са припадајућпм ппремпм и реквизиуима кпји пбухвауају
хваупве за уежинскп и брзинскп пеоаое, ужарију, сисуеме псигураоа, кпмплеуе,
ппјасве и другу неппхпдну ппрему у исправнпм и безбеднпм суаоу, кап и две
свлащипнице и два мпкра швпра-упалеуа .
7. Дпсуави изјаву п испуоеоу безбедпнпсних услпва за сппруске реквизиуе кпје
кприсуи при пдвијаоу сппруске акуивнпсуи
8. Измирене финансијске пбавезе према СПСС.
9. Неппхпдну ппрему: прибпр за прву ппмпћ, прпуивппжарни апарау и мере
прпуивппжарне защуиуе и евакуације.
10. Неппхпдна дпкуменуа: Рещеое Агенције за привредне регисуре п регисурацији,
исуакнууе лиценце.
11.
Члан 52.
Акуивнпсуи на вещуашким суенама за уежинскп и брзинскп пеоаое
Важећа лиценца СПСС суенама за уежинскп и брзинскп пеоаое пмпгућава да
реализује следеће ппслпве:
1. Спрпвпди пбуку ппшеуника и ппдушава их рекреауивним вещуинама.
2. Спрпвпди уренажни прпцес у пбласуи за кпје има кпмпеуенуне лиценциране
сурушоаке и прпсупрнп-уехнишке услпве.
3. Буде супрганизаупр или реализаупр уакмишеоа СПСС и манифесуација СПСС у
ппјединим акуивнпсуима за кпје дпбије пдпбреое СПСС акп испуоава услпве
прпписане Такмишарским правилникпм СПСС.
4. Буде реализаупр акредиупваних курсева за сурушнп псппспбљаваое (пд суране
СПСС) и сурушних семинара уврщуених у календар Савеза.
Члан 53.
Сппруски реквизиуи кпји су дпбили лиценцу за бплдерану, уежинску и брзинску суену
мпрају имауи исуакнууу лиценцу-дпзвплу за пбављаое сппруске акуивнпсуи кап и
лиценце сппруских сурушоака ппд шијим надзпрпм се пдвијају сппруске акуивнпсуи.
Лиценце мпрају биуи исуакнууе на виднпм месуу.

Члан 54.
Лиценцираое сппртскп рекреативних и забавних пбјеката кпји у свпм саставу имају
вештачку стену
Ппд пвим пбјекуима смаурају се сви сппрускп пеоашки реквизиуи кпји су инсуалисани у
јавним пбјекуима, пувпреним и заувпреним прпсуприма кпји ппседују вещуашку суену
ради спрпвпђеоа сппруских-уакмишарских , рекреауивних и забавним акуивнпсуи са или
без прганизпванпг уренажнп-уакмишарскпг прпцеса а не припадају ппд ингеренцију
лиценциранпг сппрускп пеоашкпг клуба.
У пву групу спадају вещуашке суене у пувпреним и заувпреним паркпвима (јавним
ппврщинама), щппинг ценурима, щкплама, јавним и привауним усуанпвама кпјима
грађани мпгу слпбпднп да присуупе и да врще сппрускп пеоашке акуивнпсуи.Власници или
управљаши пвих садржаја не мпрају биуи шланпви СПСС и мпгу да заппшну прпцес
лиценцираоа вещуашке суене .
Члан 55.
Услпви за суицаое лиценце за пбјекуе кпји ппседују вещуашку суену схпднп Члану 31.
Власник – уиуулар прпсупра и суене из Члана 31 пвпг Правилника уреба да испуни следеће
услпве за дпбијаое лиценце за пбављаое рекреаувне-забавне и сппрускп пеоашке
акуивнпсуи на вещуашкпј суени:
1. Пбезбеди задпвпљавајући прпсупр за пбављаое уражене делаунпсуи щуп
ппдразумева:
 Ауесуирану, безбедну ппдкпнсурукцију пд шелика или другпг мауеријала,
суауишки суабилну.
 Ауесуирану сигунпсну ппрему (ауесуи у прилпгу)
 Уппуребну дпзвплу за пбјекау где су мпнуирани реквизиуи-суена,
 Прпсупр за пресвлашеое мин.две свлашипнице и два мпкра швпра-упалеуа.
 Прпуивппзарни и безбедпнпсни елабпрау ХТЗ,
2. У слушају да је мпуиран Бплдер-суена дп мах.висине 4-5м где се пеое без
псигураоа пднпснп защуиуне ппреме мпра да има кпмпакуну суруоашу исппд целе
суене са 2 м препусуа у пднпсу на хпризпнуалну прпјекцију суене мин.дебљине 30
цм3. Пбезбеди минимум једнпг лиценциранпг сурушоака (уренер или инсурукупр) са
важећпм лиценцпм издаупм пд суране савеза не десеу једнпвремених
кприсника.Кап дпказ прилаже угпвпр п ангажпваоу .
ППСТУПАК ЛИЦЕНЦИРАОА СТРУЧОАКА, КЛУБПВА И ПРГАНИЗАЦИЈА
Члан 56.
Ппсуупак лиценцираоа, улпга и сасуав кпмисије за лиценцираое
Ппсуупак лиценцираоа (издаваое, пбнављаое и пдузимаое дпзвпле за рад)
спрпвпди Кпмисија за лиценцираое кпју шине председник кпмисије (кпга именује и

разрещава Управни пдбпр СПСС) и шланпви кпмисије (кпје именује и разрещава УП СПСС
на предлпг председника кпмисије и једнпг шлана на предлпг виспкпщкплске усуанпве са
кпјпм Савез има закљушен угпвпр п сурушнпј сарадои ). Ппсуупак лиценцираоа се
спрпвпди на пснпву ппднеуе дпкуменуације и неппсредне прпвере на уерену.
Кпмисија за лиценцираое из суава 1. пвпг шлана је прган Управнпг пдбпра СПСС и
оему је дирекунп пдгпвпрна за свпј рад.
Кпмисију за лиценцираое према Правилнику п дпзвпли за рад сппруских
сурушоака сашиоава 3 шлана и уп:
1. Предсуавник СПСС - Председник кпмисије за лиценцираое СПСС.
2. Предсуавник СПСС – већ лиценциран сурушоак шлан или Генерални секреуар СПСС.
3. Предсуавник акредиупване виспкпщкплске усуанпве - кпга именује виспкпщкплска
усуанпва са кпјпм Савез има закљушен угпвпр п сурушнпј сарадои.
Председник кпмисије мпже предлпжиуи а управни пдбпр СПСС именпвауи и
дпдауна 2 шлана кпмисије кап предсуавнике за специфишне пбласуи кпје су предмеу
лиценцираоа.
Псуавку на функцију шлан кпмисије предаје писменим пууем председнику
кпмисиије за лиценцираое прекп канцеларије СПСС а усваја је управни пдбпр СПСС

Члан 57.
Дпкуменуација за лиценцираое сппрускп пеоашких сурушоака
Кпмплеуна дпкуменуација у ппсуупку лиценцираоу СРФС сурушоака мпра да
садржи следеће:
1. Захуев за издаваое лиценце пппуоен на прпписанпм пбрасцу кпји садржи: име и
презиме сппрускпг сурушоака, пснпвне ппдауке и крауак ппис ппслпва за кпје
уражи дпзвплу за рад.
2. Дпказ п здравсувенпј сппспбнпсуи.
3. Крауку бипграфију (CV) са сликпм и свим релевануним ппдацима где и щуа
кандидау ради у суруци и кпје званишне и незванишне едукације је заврщип.
4. Две пдвпјене фпупграфије сппрускпг сурушоака (велишине ппуребне кап за паспщ)
или у елекурпнскпј фпрми минамалнпг фпрмауа 240х320 п.

5. Ппуврда п раднпм искусуву на пдгпварајућим ппслпвима у адеквауним пбласуима
сппрускп пеоашкпг клуба или прганизације.
6. Кппија ппуписанпг сппразума са менупрпм (акп нивп лиценце уп захуева).
7. Дпказ п измиреоу урпщкпва ппсуупка лиценцираоа кпји се уплаћују на рашун СПСС
(уплауница или извпд из банке).
8. Дпказ п суешенпм суепену пбразпваоа или сурушне псппспбоенпсуи (пверена
Диплпма или Увереое).
9. Пплпжен прпписан пракуишан испиу за кпји се уражи лиценца у пквиру СПСС за
првп дпбијаое дпзвпле за рад – лиценце или дпказ п изврщенпм сурушнпм
усаврщаваоу и пракуишнпм раду у упку 3 гпдине за пбнављаое дпзвпле за рад –
лиценце
10. Кппије диплпма са семинара и курсева кпје је кандидау ппхађап и друге ппуребне
дпказе прпписане пвим Правилникпм, у зависнпсуи пд врсуе лиценце кпја се уражи
и дпказе п испуоенпсуи псуалих услпва за издаваое дпзвпле за рад у складу са
Закпнпм, Правилникпм п дпзвпли за рад сппруских сурушоака и пвим
правилникпм.
Дпкуменуацију прпписану пвим Правилникпм СПСС сурушоак предаје кпмисији за
лиценцираое на пдлушиваое а у слушају пбнављаоа лиценце минимум 60 дана пре
исуека рпка на кпји је дпзвпла за рад издауа.
Члан 58.
Дпкуменуација за лиценцираое СПСС клубпва и прганизација
Кпмплеуна дпкуменуација у ппсуупку лиценцираоа СПСС клубпва мпра да садржи
следеће:
1. Захуев за издаваое лиценце пппуоен на прпписанпм пбрасцу.
2. Крауак исупријау клуба.
3. Дпказ п измиреоу урпщкпва ппсуупка лиценцираоа кпји се уплаћују на рашун СПСС
(уплауница или извпд из банке).
4. Рещеое Агенције за привредне регисуре п регисурацији сппрускпг клуба.
5. Друге ппуребне дпказе прпписане пвим Правилникпм, у зависнпсуи пд врсуе
лиценце кпја се уражи (угпвпри са уренерпм и инсурукупрпм).
6. Извещуај кпмисије п увиду у факуишкп суаое.
Дпкуменуацију прпписану пвим Правилникпм клуб или прганизација шлан СПСС
предаје кпмисији за лиценцираое на пдлушиваое.

Члан 59.
Ппсуупак лиценцираоа и жалба на пдлуке
Ппсуупак издаваоа лиценце (дпзвпле за рад) СПСС сурушоацима и клубпвима и
прганизацијама шланицама СПСС, без пбзира на врсуу лиценце, спрпвпди се на следећи
нашин:
1. Заинуереспвани ппјединци, клубпви и прганизације свпј захуев за лиценцираое са
прпписанпм дпкуменуацијпм дпсуављају кпмисији за лиценцираое а прекп
канцеларије СПСС:
2. Дпкуменуацију прегледају и анализирају шланпви Кпмисије за лиценцираое у
складу са суандардима прпписаним пвим Правилникпм. Укпликп дпкуменуација
није кпмплеуна, Кпмисија за лиценцираое п упме пбавещуава ппднпсипца захуева
и налаже му да је кпмплеуира у рпку пд 15 дана. Укпликп ни уада дпкуменуације не
буде кпмплеуна, Захуев се ауупмауски пдбацује.
3. Кпмисија за лиценцираое размаура искљушивп кпмплеуну дпкуменуацију и у рпку
пд 30 дана, рашунајући пд дана када је дпкуменуација евиденуирана кап
кпмплеуна, ппднпсипца захуева пбавещуава п свпјпј пдлуци.
4. СПСС ппднпсипцу захуева, кпји је ппзиуивнп рещен, издаје Дпзвплу за рад
(лиценцу) ппуписану пд суране пвлащћенпг лица. У слушају када је захуев пдбијен,
Кпмисија за лиценцираое п упме пбавещуава ппднпсипца, пбразлаже разлпг за
неиздаваое лиценце и даје ппуку п правнпм леку.
У слушају да кандидау (сппрускп пеоашки сурушоак, клуб или прганизација) не
прихвауи пдлуку, Кпмисије за лиценцираое п (не)издаваоу, пбнављаоу или пдузимаое
лиценце, има правп на жалбу Управнпм Пдбпру СПСС у рпку пд 8 дана пд пријема пдлуке.
У слушају да Управнпм Пдбпру СПСС дпнесе исупвеуну пдлуку да ппднпсилац жалбе не
испуоава све услпве прпписане Правилникпм п лиценцираоу СПСС сурушоака, клубпва
или прганизација, Управни пдбпр СПССС дпнпси кпнашну пдлуку. Пдлука се смаура
кпнашнпм и не мпже је преинашиуи ни један прган СПСС.
Члан 60 .
Изглед и саджај пбрасца дпзвпле за рад - лиценце СПСС сурушоака
Дпзвпла за рад (лиценца) се СПСС сурушоаку издаје на пбрасцу димензија 85 x 55
милимеуара.
Дпзвпла за рад – лиценца пбавезнп садржи: Назив наципналнпг гранскпг
сппрускпг савеза кпји издаје дпзвплу за рад, Име и презиме сппрускпг сурушоака, редни
брпј дпзвпле за рад, дауум издаваоа, рпк важнпсуи, месуп за фпупграфију сппрускпг
сурушоака, ппслпве кпји мпгу на пснпву дпзвпле за рад да се пбављају, пешау и ппупис

лица пвлащћенпг за засуупаое наципналнпг гранскпг сппрускпг савеза и ппупис
председника кпмисије за лиценцираое.
Дпдауан Пбавезни уексу и симбпле кпји се налазе на лиценци прпписује кпмисија
за лиценцираое ппсебним акупм.

Члан 61.
Изглед и саджај пбрасца дпзвпле за рад клуба или прганизације
Дпзвпла за рад (лиценца) се клубу или прганизацији издаје на урајнпм мауеријалу
А-4 фпрмауа. Изглед лиценце ближе прпписује кпмисија за лиценцираое ппсебним
акупм.
Пбавезан уексу и симбпле кпји се налазе на лиценци прпписује кпмисија за
лиценцираое ппсебним акупм.
Члан 62.
Плаћаое урпщкпва
Трпщкпве лиценцираоа, сурушнпг пбразпваоа, псппспбљаваоа и усаврщаваоа
плаћају дирекунп заинуереспване прганизације или заинуереспвани ппјединци, а у
ппсебним слушајевима уерћа лица (сппнзпри, дпнаупри и сл) у складу са Закпнпм.
Висину урпщкпва накнаде за издаваое дпзвпла за рад - лиценци пдређује УП СПСС
а на пбразлпжени предлпг кпмисије за лиценцираое.
ПРЕСТАНАК ВАЖЕОА И ПДУЗИМАОЕ ЛИЦЕНЦЕ
Члан 63.
Важнпсу и прпдужеое лиценце
Дпзвпла за рад у пбласуи сппрускпг пеоаоа на вещуашким суенама (лиценца)
ауупмауски пресуаје да важи на дан исуека перипда на кпји је издауа.
Сппрускп пеоашки сурушоак, клуб или прганизација шланица СПСС или другп
правнп или физишкп лице је у пбавези да пд Кпмисије за лиценцираое Савеза зауражи
прпдужеое исуе или издаваое друге лиценце 60 дана пре исуека важеће. Укпликп
Кпмисија за лиценцираое у рпку пд 30 дана не рещи благпвременп ппднеуи захуев,
пднпснп свпјпм неажурнпщћу прекпраши рпк дп кпјег је важила преухпдна лиценца,
сурушоак, клуб или прганизација имају правп да и даље пбављају ппслпве кпје им је
пмпгућавала исуекла лиценца, све дп уренуука пбнављаоа суаре или издаваоа нпве
лиценце.

Члан 64.
Пдузимаое лиценце
Дпзвпла за рад у пбласуи сппрускпг пеоаоа на вещуашкпј суени (лиценца), у пквиру
делаунпсуи СПСС, се сурушоаку, клубу или прганизацији пдузимају у слушајевима када се
ууврди:
1. Акп пресуане да испуоава услпве за издаваое дпзвпле за рад прпписане пвим
правилникпм или укпликп се накнаднп ууврди да су ппднели неисуиниуу или
кривпувпрену дпкуменуацију на пснпву кпје им је издауа лиценца.
2. Акп пбавља сурушни рад за кпју му није издауа дпзвпла за рад.
3. Акп је уеже прекрщип пбавезе у вези сурушнпг рада, ууврђене Закпнпм и сппруским
правилима СПСС.
4. Акп му је правнпснажнпм судскпм пдлукпм изрешена мера безбеднпсуи забране
врщеоа ппзива, делаунпсуи и дужнпсуи у пбласуи сппруа, дпк урају правне
ппследице псуде.
5. Акп му је изрешена, у складу са Закпнпм п спрешаваоу дппинга у сппруу („
Службени гласник Републике Србије”, бр. 101/05), мера урајне забране пбављаоа
функција у пбласуи сппруа збпг ппвреде ануидппинг правила.
6. Укпликп свпјим акуивнпсуима нарущавају углед Савеза и служе се нешасним и
недпзвпљеним средсувима.
Сппруски сурушоак кпме је СПСС пдузеп дпзвплу за рад у складу са суавпм 1. пвпг
шлана мпра у рпку пд псам дана пд дана пријема пдлуке п пдузимаоу дпзвпле за рад да
врауи издауу дпзвплу за рад.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 65.
Правпснажнпсу правилника
Пвај Правилник суупа на снагу псмпг дана пд пбјављиваоа кпнашне верзије на
пгласнпј уабли и сајуу СПСС, накпн усвајаоа пд суране УП СПСС. Оегпвим суупаоем на
снагу пресуају да важе сва правила и пбишаји кпји се пднпсе на ранија издаваоа лиценци
сппрускп пеоашким сурушоацима, клубпвима и прганизацијама, а кпји су се примеоивали
у перипду пре оегпвпг усвајаоа.
Члан 66.

Важнпсу суарих уренерских и инсурукупрских легиуимација – „лиценци“, „
серуификауа“ и слизнп.
Суаре уренерске и инсурукупрске легиуимације, лиценце и серуификауи разлишиуих
кауегприја (нивпа) кпје је раније издала нека пд дпмаћих или сураних прганизација из
пбласуи сппрускпг пеоаоа на вещуашкпј суени, а кпје су у преухпднпј пракси уреуиране кап
„ лиценце“, важе кап дпзвпле за рад (лиценце) у смислу пвпг Правилника у перипду дп 6
(щесу) месеци пд дана суупаоа на снагу „Правилника п лиценцираоу “ СПСС. У пвпм
щесупмесешнпм перипду сви СПСС сурушоаци имају пбавезу да, према прпцедури
прпписанпј пвим Правилникпм, Кпмисији за лиценцираое ппднесу захуев за издаваое
валидне дпзвпле за рад (лиценце) усклађене са Закпнпм п сппруу РС, Правилникпм п
нпменклауури сппруских занимаоа и зваоа у РС и пвим Правилникпм.
Суаре уренерске и инсурукупрске легиуимације, лиценце и серуификауи разлишиуих
кауегприја (нивпа) кпје је раније издала нека пд дпмаћих или сураних прганизација из
пбласуи сппрускпг пеоаоа на вещуашкпј суени рекреације не гарануују ауупмаускп
издаваое билп кпг нивпа дпзвпле за рад (лиценце).
У сппрним слушајевима, на лица са инпсураним уренерским лиценцама кпје су у
пракси називане „ лиценцама“, примеоују се прелазне пдредбе пвпг Правилника.
Члан 67.
Чуваое дпкуменуације кпмисије за лиценцираое
Сва дпкуменуација везана за рад Кпмисије за лиценцираое шува се у папирнпј и
елекурпнскпј фпрми у седищуу СПСС. Дпкуменуација је јавна и даје се на увид
заинуереспваним субјекуима уз преухпднп ппднеуи захуев.
Члан 68.
Прелазни перипд и рещаваое сппрних сиууација
Збпг превазилажеоа несклада између праксе кпја је важила пре дпнпщеоа пвпг
Правилника и акууелнпг суаоа у сппрускпм пеоаоу на вещуашкпј суени у Републици
Србији, пдређује се Прелазни перипд. За све пдредбе пвпг Правилника кпје се пднпсе на
лиценцираое сурушоака, клубпва и прганизација прелазни перипд ураје ппла гпдине (6
месеци) пд дана оегпвпг суупаоа на снагу.
Накпн исуека прпписаних прелазних перипда све пдредбе пвпг Правилника биће
дпследнп примеоиване.
Све сппрне сиууације упкпм прелазнпг перипда рещаваће Управни пдбпр СПСС, на
пснпву мищљеоа Кпмисије за лиценцираое. Све пдлуке Управнпг пдбпра везане за
сппрне сиууације упкпм прелазнпг перипда су кпнашне и на оих се не мпже улагауи
пригпвпр.

Члан 69.
Изменеи дппуне правилника
Предлпге измена и дппуна пвпг Правилника у складу са дпбрпм пракспм и
урендпвима у пбласуи сппрускпг пеоаоа на вещуашкпј суени предлаже кпмисија за
лиценцираое СПСС а пдпбрава управни пдбпр СПСС.

Бепград
06. 03. 2017.

Председник ЦПСС
Лазар Ђурпвић, с.р.

