ПРАВИЛНИК

О ТРЕНЕРСКОЈ КОМИСИЈИ И ЛИЦЕНЦИРАЊУ ТРЕНЕРА

29.12.2016.године

ПРАВИЛНИК О ТРЕНЕРСКОЈ КОМИСИЈИ И ЛИЦЕНЦИРАЊУ ЏУДО-ТРЕНЕРА ЏСС

На основу Закона о спорту, Правилника о номенклатури спортских занимања и звања („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 7/2013), Правилника о дозволи за рад спортских стручњака
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 7/2013) и Статута Џудо савеза Србијр Управни одбор
Џудо савеза Србије 29.12.2016.god. доноси:

ПРАВИЛНИК О
ТРЕНЕРСКОЈ КОМИСИЈИ И ЛИЦЕНЦИРАЊУ
ЏУДО-ТРЕНЕРА ЏСС

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се циљеви и задаци рада Тренерске комисије Џудо Савеза Србије (у
даљем тексту Тренерска комисија), у области категорисања и лиценцирања џудо-тренера, услови
и поступак издавања и продужавањa лиценци, права и обавезе тренера, казнене одредбе и друго
од значаја за обављање стручног рада џудо-тренера.
Члан 2.
Тренерску комисију именује Управни одбор Џудо Савеза Србије у сарадњи са установом са којом
је закључен одговарајући уговор (у даљем тексту УО ЏСС) .
Тренерска комисија се састоји од три члана.
Тренерска комисија има свога Председника, који се бира из редова Тренерске комисије.

Члан 3.
Тренерска комисија има задатак да врши категоризацију џудо-тренера у Србији, врши њихово
лиценцирање, стара се о правима и обавезама тренера, врши стални едукативни процес тренера и
води рачуна о моралном лику и понашању тренера у току вршења својих тренерских,
такмичарских и осталих активности.
Члан 4.
Рад Тренерске комисије је јаван. Тренерска комисија за свој рад одговара УО ЏСС.
Све финансијске одлуке везане за рад Тренерске Комисије доноси УО ЏСС, на предлог Тренерске
Комисије.
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Члан 5.
Тренерска комисија уско сарађује са џудо клубовима и њиховим тренерима, Републичким
Заводом за спорт Србије, Покраинским Заводом за спорт Војводине и Факултетима спорта и
физичког васпитања, Универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Приштини (Лепосавић), и све
остале високошколске установе за спорт које су акредитоване у Србији.

II КАТЕГОРИЗАЦИЈА ТРЕНЕРА

Члан 6.
Сви џудо-тренери (у даљем тексту: џудо-тренери или тренери), који обављају тренажну активност
у џудо клубовима, који су чланови Савеза, обавезни су да изврше своју категоризацију и прибаве
одговарајућу лиценцу.
Члан 7.
Основна категоризација тренера (номенклатура тренерских звања) врши се на основу стечене
стручне спреме (дипломе средње школе, више школе факултета и сл.), односно уверења о
завршеном стручном оспособљавању одговарајућег нивоа оспособљености и доказа о познавању
џудо спорта тј. положеном испиту за црни појас (први дан).
Стручн оспособљавање за тренера спроводи се у организацији Факултета за спорт и физичко
васпитање Универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Приштини (Лепосавићу) као и свих
високих школа спорта које су акредитоване у Србији и имају потписан Уговор са Савезом.
Оспособљавање обухвата теоријску и практичну обуку која у зависоности од нивоа траје од 60 до
240 часова, уз одговарајућу проверу знања и способности за обављање одређене врсте послова.

Члан 8.
Звања у оквиру занимања тренера у џудо-спорту су следећа:
Спортки џудо-учитељ
Звање спортски џудо-учитељ може стећи лице које има средње образовање и оспособљеност II.
нивоа у трајању од 120 часова.
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Оперативни џудо-тренер
Звање оперативни џудо-тренер може стећи лице које има:
1) завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на џудо
спорт, односно са дипломским радом из џудо спорта;
2) завршено средње образовање и завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III.
нивоа у трајању од 240 часова;
3) завршено средње образовање и стечен ранг врхунски тренер, са спортским статусом заслужног
тренера у складу са Националном категоризацијом спортских стручњака.
Џудо-тренер
Звање спортски џудо-тренер може стећи лице које има:
1) завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на џудо
спорт, односно са дипломским радом из џудо спорта и најмање четири године стручног рада у
џудо спорту;
2) завршене одговарајуће основне струковне студије из области физичког васпитања и спорта, са
дипломским радом из џудо спорта (стечен стручни назив тренер) и најмање две године стручног
рада у организацијама у области спорта из џудо спорта;
3) завршене трогодишње основне академске студије из области физичког васпитања и спорта
(професор физичког васпитања и спорта), са дипломским радом из џудо спорта и најмање две
године стручног рада у организацијама у области спорта из џудо спорта.
Џудо-тренер специјалиста
Звање џудо-тренер специјалиста може стећи лице које има:
1) завршене специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и спорта (стечен
назив специјалиста тренер);
2) завршене специјалистичке академске студије из области физичког васпитања и спорта, са
усмерењем на џудо спорт;
3) завршене основне студије у четворогодишњем трајању, са специјалистичким студијама од
најмање једне године и одбрањеним специјалистичким радом из џудо спорта.
Џудо-тренер професор спорта
Звање џудо-тренер професор спорта може стећи лице које има:
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 џудо спорта и одбрањеним дипломским радом из џудо спорта;
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 џудо спорт, као и одбрањен дипломски рад из џудо спорта;
3) завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на
џудо спорт;
4) завршене магистарске студије или докторске студије са усмерењем на џудо спорт, односно
одбрањена магистарска теза или докторска дисертација из џудо спорта.
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III ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ТРЕНЕРА
Члан 9.
Сви тренери џудо савеза Србије морају имати дозволу за рад - лиценцу, како би могли обављати
тренажни процес, водити такмичаре на такмичења, као и друге послове тренера и остваривати
своја права и обавезе, које пристичу из Закона о спорту и правилника Тренерске комисије.
Члан 10.
Дозволе за рад, односно лиценце издају се на период од 3 године.

Члан 11.
Посебна дозвола за рад се (посебна лиценца) издаје спортским стручњацима који испуњавају
прописане услове из члана 187. став 5 Закона о спорту, за обављање васпитно-образовног рада са
децом.
Посебна дозвола из става 1. овог члана издаје на основу потврде клуба да је спортски стручњак до
дана 12.04.2011. године обављао васпитно-образовни рад најмање 25 године, о чега је најмање
15 година у раду децом.
Уз захтев за посебне лицене из става 1. овог члана поред потврде из претходног става лице
подноси и документа прописана у члану 21, изузев документа по тачком 4.

Члан 12.
СПОРТСКИ ЏУДО-УЧИТЕЉ
Лиценцу спортског џудо-учитеља стиче лице које испуњава услове за звање спортског џудоучитеља из члана 8. овог Правилника и поседује најмање црни појас (први дан).

Члан 13.
ОПЕРАТИВНИ ЏУДО-ТРЕНЕР
Лиценцу оперативног џудо-тренера стиче лице које испуњава услове за звање оперативног џудотренера из члана 8. овог Правилника и поседује најмање звање 2.дан (црни појас)
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Члан 14.
ЏУДО-ТРЕНЕР
Лиценцу џудо-тренера стиче лице које испуњава услове за звање џудо-тренера из члана 8. овог
Правилника и поседује најмање. звање 3.дан (црни појас
Члан 15.
ЏУДО-ТРЕНЕР СПЕЦИЈАЛИСТА
Лиценцу џудо-тренера специјалисте стиче лице које испуњава услове за звање џудо-тренера
специјалисте из члана 8. овог Правилника и поседује најмање звање 4.дан (црни појас) .
Члан 16.
ЏУДО-ТРЕНЕР ПРОФЕСОР СПОРТА
Лиценцу џудо-тренера професор спорта стиче лице које испуњава услове за завње џудо-тренера
професора спорта из члана 8. овог став. 1 тачка 1) или 2) овог Правилника и поседује најмање
звање 5. дан (црни појас) .

IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ТРЕНЕРА
Члан 17.
Тренер има права на материјалну надокнаду за тренерски рад у клубу или Савезу. Висина
надокнаде зависи од финансијских могућности клуба или Савеза и може се остварити у новчаном
износу или у другој материјалној надокнади.

Члан 18.
Тренер и Савезни тренер има права на своје стручно усавршавање. У ту сврху ЏСС или клуб је у
обавези, у оквиру својих могућности, да омогући тренеру одласке на стручне и едукативне
семинаре и да му омогући набавку одговарајуће стручне литературе.
Члан 19.
У циљу ефикасне контроле васпитно-педагошког рада тренера, његовог понашања на
такмичењима, тренер је у обавези да склопи уговор са ЏСС или клубом у коме је ангажован као
тренер.
Један примерак уговора са ЏСС или клубом у коме је ангажован тренер је у обавези да достави
Комисији.
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V ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА И ПРОДУЖАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ
Члан 20.
Џудо савез Србије издаје одговарајућу дозволу за рад спортском стручњаку:
1.
ако испуњава услове у погледу стручне спреме или стручне оспособљености, односно ако
има одговарајуће спортско звање, у складу са Законом и прописима којима се уређује
номенклатура спортских занимања и звања и овим Правилником;
2.
ако је здравствено способан за обављање стручног рада у спорту, у складу са спортским
правилима
3.
ако поднесе уредан захтев за издавање лиценце у складу са чланом 21. овог Правилника
4.
ако уплати накнаду за трошкове издавања дозволе за рад.
Члан 21.
Захтев за издавање дозволе и продужавање за рад (лиценце) обавезно садржи:
1.
име и презиме тренера;
2.
две фотографије тренера величине потребне за пасош;
3.
Уверење о извршеном здравственом прегледу у Заводу за спорт Србије у Београду, Заводу
за спорт Војводине у Новом Саду или другој овлашћеној установи медицине спорта
4.
доказе о испуњености услова за издавање дозволе за рад у складу са Законом,
подзаконским актима и овим правилником (уверење о дипломи или уверње о стручној
оспособљености - у оригиналу или овереној копији);
5.
доказ о уплати трошкова за издавање дозволе за рад;
6.
уговор закључен са клубом којим се доказује испуњеност услова из члана. 23. тачке 1. и 2
овог Правилника.
7.
диплома о положеном дан-степену.

Члан 22.
Тренер је у обавези да сваке 3 године године продужи своју лиценцу.
Тренер подноси Џудо савезу Србије захтев за продужавање лиценце најмање 60 дана пре истака
лиценце

Члан 23.
Тренеру се може продужити лиценца:
1.
ако је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио професионалну праксу
(практичан рад) у трајању од најмање 90 сати у складу са Правилником о дозволи за рад спортских
стручњака (уговор с клубом),
2.
ако има одговарајуће радно или спортско (такмичарско) искуство, у складу са спортским
правилима надлежног националног гранског спортског савеза;

7

ПРАВИЛНИК О ТРЕНЕРСКОЈ КОМИСИЈИ И ЛИЦЕНЦИРАЊУ ЏУДО-ТРЕНЕРА ЏСС

3.
ако је периоду важења лиценце барем једном годишње присуствовао стручним
едукативним семинарима које организује УО ЏСС, у сарадњи са Регионалним Савезима и на
истима обавио најмање осам часова стручног усавршавања, од чега најмање пет сати из области
за коју је стекао дозволу за рад;
4.
ако му није забрањено обављање стручног рада у спорту за период важења дозволе за
рад;
5.
ако достави уверење о извршеном здравственом преглед у Заводу за спорт Србије у
Београу или Заводу за спорт Војводине у Новом Саду;

Члан 24.
Испуњеност услова за издавање лиценце џудо-тренеру утврђује Тренерска комисија.
Лиценцу издаје Џудо савез Србије и потписује је заступник, на основу одлуке Тренерексе
комисије.
На одлуку Тренерксе комисије, подносилац има право жалбе у року од 8 дана од дана пријема
одлуке. Одлука се сматра примљеном даном одашиљања мејла, поште или факса на адресу
подносица коју је доставио уз захтев за издавање лиценце.
Одлуку по жалби доноси Управни одбор на првој наредној седници.
Приликом одлучувања по жалби немају право гласа чланови Управног одбора који су
истовремене и чланови Тренерске комисије.
Тренерска комисија је дужна да у року од 8 дана донесе нову одлуку која је сагласна са одлуком
по жалби Управног одбора.
Тренерска комисија може по службеној дужности или на захтев заинтересованог лица поништити
лиценцу која је издата супротно одредбама овог Правилника или Закона о спорту.

Члан 25.
Лиценца џудо-тренера обавезно садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ознаку да је издата од Џудо савеза Србије;
име и презиме џудо-тренера;
редни број дозволе за рад; датум издавања;
рок важности;
место за фотографију спортског стручњака;
послове који могу на основу дозволе да се обављају;
печат и потпис лица овлашћеног за Џудо савеза Србије
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Члан 26.
Тренерска комисија одузима дозволу за рад спортском стручњаку, и то:
1.
ако престане да испуњава услове за издавање лиценце прописане овим Правилником;
2.
ако обавља стручни рад за који му није издата дозвола за рад;
3.
ако је теже прекршио обавезе у вези стручног рада, утврђене Законом и спортским
правилима Џудо савеза Србије;
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;, број 101/05), мера трајне забране обављања функција у области спорта због
повреде антидопинг правила.
Џудо-тренер коме је Тренерска комисија одузела 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.

VI ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ СПОРТСКОГ ДИРЕКТОРА И НАЦИОНАЛНИХ ТРЕНЕРА
Члан 27.
Национални тренер је тренер националне селекције и може да буде само лиценцирани тренер од
стане тренерске Комисије.
Члан 28.
Национални тренер је тренер по избору Управног Одбора Савеза са потписаним уговором од
стране истог.
Управни Одбор Савеза именује Националног тренера на предлог Стручног савета .

Члан 29.
Избор Националног тренера се спроводи на основу јавног конкурса који мора да садржи:
•
Доказ о лиценцирању од стране тренерске Комисије,
•
Оквирни план и програм рада за период који се бира (за селекцију или за сваку од
селекција за коју се бира),
•
Тренерска биографија,
•
Доказ да није кривично осуђиван и да се против њега не води кривични поступак.
Оргинал или оверену фотокопију.
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Члан 30.
Посебним Уговором се дефинишу права и обавезе Националног тренера према Управном Одбору
и ЏСС као и обавезе ЏСС према Савезном тренеру.
Члан 31.
Национални тренер подлеже истим правилима и мора да испуњава идентичне услове предвиђене
Правилником о лиценцирању тренера.

VII ЕДУКАЦИЈА И ШКОЛОВАЊЕ ТРЕНЕРА

Члан 32.
Тренерска комисија је у обавези да перманентно врши едукацију постојећег тренерског
потенцијала.
Тренерска комисија је у обавези да организује школовање постојећег тренерског потенцијала, као
и школовање нових тренера који су у обавези да заврше одговарајућу стручну школу.
Члан 33.
Тренерска комисија је у обавези да припрема едукативни материјал, организује семинаре за
стручно усавршавање тренера како би перманентно обавештавала тренере о савременим
кретањима у тренажном процесу и како би помогла тренерима клубова, Савезним тренерима у
њиховом школовању, усавршавању, едукацији као и личном усавршавању и праћењу едукативних
семинара ИЈФ-а или ЕЈУ
Члан 34.
Тренерска комисија је у обавези да перманентно пружа стручну помоћ клубовима и њиховим
тренерима.
Тренерска комисија је у обавези да обилази клубове регистроване у Савезу, врши контролу
њиховог стручно-педагошког рада и помаже им у отклањању недостатака.

VIII ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.
Тренерска комисија је у обавези да контролише понашање лиценцираних тренера, како на
такмичењима тако и приликом тренажног процеса.
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Тренерска комисија је у обавези да чува углед своје тренерске организације, углед тренера, као и
углед Савеза.

Члан 36.
Тренерска комисија је у обавези да дисциплинским мерама спречи понашање тренера или
такмичара које одудара од усвојених норми понашања и етичких принципа џудо спорта.

Тренерска комисија је у обавези да контролише понашања тренера или такмичара и да утиче на
понашање тренера и такмичара, тако што ће писано и јавно опомињати тренере и подности
одговарајуће пријаве Дисциплинској комисију Џудо савезаСрбије.

Члан 37.
Дисциплинске мере које се могу изрећи џудо-тренерима су следеће:
-

Јавна опомена на такмичењу (која се доноси након лакшег дисциплинског прекршаја).

Искључење са такмичења (писмена опомена тренеру и клубу и новчана казна од 5.000,00
– 10.000,00 динара).
-

Новчана казна од 5.000,00 динара за тренере, и 10.000,00 динара за клуб, уколико своју
дозволу за рад (лиценцу) уступе или дају другом лицу који не ужива право поседовања или
кореишћења дозволе за рад (лиценце).

Члан 38.
Уколико тренер и даље врши дисциплинске прекршаје УО ЏСС (Дисциплинска комисија) може да
донесе следеће дисциплинске казне:
Забрана вршења тренерске функције у трајању од 6 (шест) месеци.
Забрана вршења тренерске функције у трајању од годину дана и новчана казна клубу од 20.000,00
– 50.000,00 динара.
Искључење из тренерске организације и трајна забрана тренерским радом у џудо спорту.
Члан 39.
Дисциплинске мере могу бити изречене и према клубовима чије такмичаре на такмичењу води
нестручно лице тј. не категорисан тренер са места предвидђеног за тренера (било који такмичар,
родитељ без лиценце, рођак, нн лице...) и то:
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Јавна опомена на такмичењу и удаљење са места предвиђеног за тренере и такмичаре.
Искључење са такмичења, писмена опомена клубу и новчана казна од 5.000,00 – 10.000,00
динара.
Забрана такмичења и појављивања спортске организалије или клуба у трајању од 3 месеци до
годину дана и новчана казна клубу од 20.000,00 – 50.000,00 динара.
Искључење клуба са свих спортских манифестација на одређено или неодређено време.
У току једне календарске године клубу се не може два пута изрећи једна казна већ је за сваки
наредни пут предвиђена казна већа.

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Управног Одбора Џудо Савеза.

Београд 29.12.2016. године

Председник УО
Проф.др Милован Братић
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