ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА, ОБНАВЉАЊА И ОДУЗИМАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА РАД СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА

На основу Закона о спорту („Службени гласник РС“ број 10/2016 од 08.02.2016.
године), Правилника о номнклатури спортских занимања и звања и Правилника о
дозволи за рад спортски стручњака Министарства омладине и спорта („Службени
гласник РС“ број 7/2013) и чл. 34. став 5. Статута Планинарског савеза Србије, на
предлог Стручног савета спортских стручњака, Управни одбор Планинарског савеза
Србије, дана 19.09.2019. године, усвојио коригован
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О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА, ОБНАВЉАЊА И ОДУЗИМАЊА
ДОЗВОЛЕ ЗА РАД СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник садржи услове, начин и поступак под којима се издаје, обнавља и
одузима дозвола за рад спортских стручњака са циљем унапређења едукативнотренажног рада и квалитета спорта и развијање врхунског стваралаштва у
Планинарском савезу Србије (у даљем тексту: ПСС).
Члан 2.
Стручни рад у ПСС могу да обављају спортски стручњаци у планинарско
спортским дисциплинама, који имају одговарајуће високо образовање у области
спорта, односно физичке културе или су завршили оспособљавање за обављање
одређених стручних послова у спорту и поседују дозволу за рад предвиђену овим
Правилником.
Планинарско спортске организације, као што су планинарски клубови,
планинарска друштва, алпинистички клубови, планинарски спортски клубови и др.
(у даљем тексту: ПСО/Клуб), чланице ПСС, не могу ангажовати спортског стручњака
који не поседује дозволу за рад коју издаје ПСС.
Одговорност за рад спортског стручњака без дозволе за рад на спровођењу
стручног рада у ПСО/Клубу, сносе лица овлашћена за заступање и представљање
ПСО/Клуба. ПСС не сноси никакву одговорност по питању надокнаде у случају
повреда спортиста.
Врста дозволе за рад зависи од образовних и стручних квалификација и
одговарајућег нивоа оспособљености, у складу са критеријумима предвиђеним овим
Правилником, Законом о спорту и подзаконским актима надлежног министарства.
Члан 3.
Приликом издавања дозволе за рад спортских стручњака, Комисија за издавање,
обнављање и одузимање дозволе за рад спортских стручњака (у даљем тексту:
КИООДР), признаје све дипломе или уверења о оспособљености, која су издата од
стране акредитованих високошколских установа из области спорта у складу са
законским прописима.
Члан 4.
Испуњеност услова прописаних овим правилником, утврђује КИООДР у складу са
Законом о спорту.
На основу Правилника о дозволи за рад спортских стручњака (Сл. Гласник. РС
7/2013) УО ПСС може да овласти територијалне савезе да у име ПСС издаје, обнавља
и одузима дозволу за рад на подручју рада територијалног савеза.
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Члан 5.
КИООДР чине следећа лица:
- два представника спортских стручњака и
- један представник високошколске установе са којом ПСС има потписан протокол
о пословно-техничкој сарадњи.
КИООДР бира УО ПСС на предлог Стручног савета спортских стручњака (у даљем
тексту: СССС).
У случају да СССС не достави свој предлог, УО ПСС именује чланове КИООДР.
Делокруг, надлежности, састав и начин рада КИООДР уређују се овим
правилником, Пословником о раду КИООДР и одговарајућим општим актима ПСС и
надлежног Министарства.
Члан 6.
КИООДР води регистар издатих, обновљених и одузетих дозвола за рад и о
временском периоду, на који је дозвола за рад издата.
II – ВРСТЕ ДОЗВОЛА ЗА РАД СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА - ТРЕНЕРА
Члан 7.
Овим правилником су предвиђене три врсте (три нивоа) дозволе за рад:
- „Ц“ ДОЗВОЛА ЗА РАД,
- „Б“ ДОЗВОЛА ЗА РАД,
- „А“ ДОЗВОЛА ЗА РАД,
КИООДР може издати и Почасну дозволу за рад, која није радна дозвола за рад.
За стицање дозволе за рад, неопходно је испунити опште и посебне услове
прописане овим правилником.
Врстом (нивоом) дозволе за рад регулише се компетенција стручног рада коју
спортски стручњак може да обавља у планинарству.
Све три врсте (нивоа) дозволе за рад, важе за све планинарско спортске
дисциплине, зa свa eкипнa и пojeдинaчнa тaкмичeњa у ПСС.
Консензусом СССС има право да дозволи тренерима у изузетним околностима да
добију један виши ниво дозволе за рад, без обзира на године искуства, уколико је то
у интересу ПСС.
Члан 8.
За стицање „Ц“ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД у области планинарско спортских дисциплина
на територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:
- најмање завршен програм стручног оспособљавања III нивоа (240 часова) – за
звање оперативни тренер са усмерењем из планинарско спортских дисциплина,
а у складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања у
Републици Србији (у даљем тексту: Правилник о номенклатури спортских
занимања и звања) и
- најмање једногодишња професионална пракса на пословима спортског
демонстратора или сарадника тренера у ПСО/Клубу.
Члан 9.
За стицање „Б“ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД у области планинарско спортских дисциплина
на територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:
- високо образовање другог степена (специјалистичке струковне студије и
дипломске академске студије) и високо образовање на основним студијама у
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трајању од најмање четири године на акредитованим високошколским
установама из области спорта, који нема завршни рад са темом из области
планинарско спортских дисциплина, а има завршен програм стручног
оспособљавања III нивоа (240 часова) –за звање оперативни тренер са
усмерењем из планинарско спортских дисциплина, или
високо образовање првог степена (основне струковне студије и основне
академске студије) и више образовање на акредитованим високошколским
установама из области спорта, са одбрањеним завршним радом из планинарско
спортских дисциплина и најмање 1 година активног стручног рада у
ПСО/Клубу, или
високо образовање првог степена (основне струковне студије и основне
академске студије) и више образовање на акредитованим високошколским
установама из области спорта, а нема завршни рад са темом из области
планинарско спортских дисциплина и има завршен програм стручног
оспособљавања III нивоа (240 часова) –за звање оперативни тренер са
усмерењем из планинарско спортских дисциплина и најмање 2 године активног
тренажног рада у ПСО/Клубу, или
најмање завршен програм стручног оспособљавања III нивоа (240 часова) – за
звање оперативни тренер са усмерењем из планинарско спортских дисциплина
и руковођење и учествовање у раду постизања спортских резултата спортисте
који је стекао статус врхунски спортиста - међународни ранг, и најмање 3
године активног стручног рада у ПСО/Клубу, или
стечен статус врхунски спортиста - међународни ранг и има најмање завршен
програм стручног оспособљавања III нивоа (240 часова) –за звање оперативни
тренер са усмерењем из планинарско спортских дисциплина и најмање 3
година активног стручног рада у ПСО/Клубу, или
спортски стручњак који има завршен програм стручног оспособљавања III
нивоа (240 часова) – за звање оперативни тренер са усмерењем из
планинарско спортских дисциплина и најмање 5 година активног стручног рада
у ПСО/Клубу.
Члан 10.

За стицање „А“ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД у области планинарско спортских дисциплина
на територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:
- високо образовање другог степена (специјалистичке струковне студије и
дипломске академске студије) и високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године на акредитованим високошколским
установама из области спорта са одбрањеним завршним радом из планинарско
спортских дисциплина, или
- високо образовање другог степена (специјалистичке струковне студије и
дипломске академске студије) и високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године на акредитованим високошколским
установама из области спорта, а нема завршни рад са темом из области
планинарско спортских дисциплина и има завршен програм стручног
оспособљавања III нивоа (240 часова) – за звање оперативни тренер са
усмерењем из планинарско спортских дисциплина и најмање 1 година активног
стручног рада у ПСО/Клубу, или
- високо образовање првог степена (основне струковне студије и основне
академске студије) и више образовање на акредитованим високошколским
установама из области спорта, са одбрањеним завршним радом из планинарско
спортских дисциплина и најмање 2 година активног стручног рада у
ПСО/Клубу, или
- високо образовање првог степена (основне струковне студије и основне
академске студије) и више образовање на акредитованим високошколским
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установама из области спорта, а нема завршни рад са темом из области
планинарско спортских дисциплина и има завршен програм стручног
оспособљавања III нивоа (240 часова) – за звање оперативни тренер са
усмерењем из планинарско спортских дисциплина и најмање 3 година активног
стручног рада у ПСО/Клубу, или
најмање завршен програм стручног оспособљавања III нивоа (240 часова) – за
звање оперативни тренер са усмерењем из планинарско спортских дисциплина
и руковођење и учествовање у раду постизања спортских резултата спортисте
који је стекао стекао статус врхунски спортиста - заслужни ранг. и најмање 5
године активног стручног рада у ПСО/Клубу, или
најмање завршен програм стручног оспособљавања III нивоа (240 часова) – за
звање оперативни тренер са усмерењем из планинарско спортских дисциплина
и руковођење и учествовање у раду постизања спортских резултата спортисте
који је стекао статус врхунски спортиста - међународни ранг, и најмање 7
године активног стручног рада у ПСО/Клубу, или
стечен статус врхунски спортиста - заслужни ранг и има најмање завршен
програм стручног оспособљавања III нивоа (240 часова) – за звање оперативни
тренер са усмерењем из планинарско спортских дисциплина и најмање 5
година активног стручног рада у ПСО/Клубу, или
стечен статус врхунски спортиста - међународни ранг и има најмање завршен
програм стручног оспособљавања III нивоа (240 часова) – за звање оперативни
тренер са усмерењем из планинарско спортских дисциплина и најмање 7
година активног стручног рада у ПСО/Клубу.
Члан 11.

ПОЧАСНУ ДОЗВОЛУ ЗА РАД, која није радна дозвола за рад, након писаног
предлога са образложењем било које чланице ПСС, могу добити:
- спортски стручњаци – тренери након 30 година активног стручног рада у
планинарско спортским дисциплинама и својим радом допринели постизању
спортских разултата, најмање врхунски спортиста - национални ранг, или
- доктори наука који су докторирали на матичном предмету из планинарско
спортских дисциплина на акредитованим високошколским установама из
области спорта или факултета признатих иностраних Универзитета истог
образовног усмерења, или
- други спортски радници изузетно заслужни за развој ПСС и планинарско
спортских дисциплина у ПСС.
Члан 12.
Важећа „Ц“ ДОЗВОЛА ЗА РАД тренеру омогућава да (у сарадњи са ПСС и под
његовим надзором) на територији Републике Србије, у оквиру ПСО/Клубу обавља
следеће послове:
- спроводи обуку почетника и подучава их;
- спроводи тренажни процес селектираних спортиста;
- обавља послове вође екипе или одговорног лица на званичним такмичењима из
планинарско спортских дисциплина.
Члан 13.
Важећа „Б“ ДОЗВОЛА ЗА РАД спортском стручњаку омогућава да (у сарадњи са
ПСС и под његовим надзором) на територији Републике Србије, у оквиру ПСО/Клубу
обавља следеће послове:
- спроводи обуку почетника и подучава их;
- спроводи тренажни процес селектираних спортиста;
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- обавља послове вође екипе или одговорног лица на званичним такмичењима из
планинарско спортских дисциплина.
- обавља послове тренера репрезентације од стране ПСС.
Члан 14.
Важећа „А“ ДОЗВОЛА ЗА РАД спортском стручњаку омогућава да (у сарадњи са
ПСС и под његовим надзором) на територији Републике Србије, у оквиру ПСО/Клубу
обавља следеће послове:
- спроводи обуку почетника и подучава их;
- спроводи тренажни процес селектираних спортиста;
- обавља послове вође екипе или одговорног лица на званичним такмичењима из
планинарско спортских дисциплина;
- обавља послове, селектора, савезног капитена и тренера репрезентације од
стране ПСС.
IV – ВРСТЕ ДОЗВОЛА ЗА РАД СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА – ПЛАНИНАРСКОГ
СПОРТСКОГ ВОДИЧА
Члан 15.
Овим правилником су предвиђене шест врста (шест нивоа) дозволе за рад:
- ДОЗВОЛА ЗА РАД – водич пешачких тура (ЕRА водич),
- ДОЗВОЛА ЗА РАД - планинарски водич треће категорије,
- ДОЗВОЛА ЗА РАД - планинарски водич друге категорије,
- ДОЗВОЛА ЗА РАД - планинарски водич на опремљеним пењачким путевима,
- ДОЗВОЛА ЗА РАД - планинарски водич кроз кањоне
- ДОЗВОЛА ЗА РАД - планинарски водич прве б категорије,
- ДОЗВОЛА ЗА РАД - планинарски водич прве категорије и
За стицање дозволе за рад, неопходно је испунити опште и посебне услове
прописане овим правилником.
Врстом (нивоом) дозволе за рад регулише се компетенција стручног рада коју
спортски стручњак може да обавља у планинарству.
Све врсте (нивои) дозволе за рад, важе за све спортске приредбе, које су у
годишњем плану активности у
- ПСС, или
- територијалних савеза, или
- ПСО/Клуба.
Члан 16.
За стицање ДОЗВОЛЕ ЗА РАД – водич пешачких тура (ЕRА водич) у области
планинарски водич на територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:
- минимум средње образовање и завршен најмање програм стручног
оспособљавања II нивоа (120 часова) – за звање планинарски спортски водич
у складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања.
- или завршене најмање основне струковне студије из области спортске
рекреације са усмерењем на послове карактеристичне за планинарског
спортског водича.
- и завршена обука по Програму и плану обуке водича Службе ПСС за вођење
пешачких тура или завршена обука за водиче 3, 2, 1б или 1 категорије.
Члан 17.
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За стицање ДОЗВОЛЕ ЗА РАД – планинарски водич треће категорије у
области планинарски водич на територији Републике Србије, неопходни су следећи
услови:
- минимум средње образовање и завршен најмање програм стручног
оспособљавања II нивоа (120 часова) – за звање планинарски спортски водич
у складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања.
- или завршене најмање основне струковне студије из области спортске
рекреације са усмерењем на послове карактеристичне за планинарског
спортског водича.
- и завршена обука по Програму и плану обуке водича Службе ПСС за
планинарске водиче треће категорије.
Члан 18.
За стицање ДОЗВОЛЕ ЗА РАД – планинарски водич друге категорије у
области планинарски водич на територији Републике Србије, неопходни су следећи
услови:
- минимум средње образовање и завршен најмање програм стручног
оспособљавања II нивоа (120 часова) – за звање планинарски спортски водич
у складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања.
- или завршене најмање основне струковне студије из области спортске
рекреације са усмерењем на послове карактеристичне за планинарског
спортског водича.
- и завршена обука по Програму и плану обуке водича Службе ПСС за
планинарске водиче друге категорије.
Члан 19.
За стицање ДОЗВОЛЕ ЗА РАД-планинарски водич на опремљеним
пењачким путевима у области планинарски водич на територији Републике Србије,
неопходни су следећи услови:
- минимум средње образовање и завршен најмање програм стручног
оспособљавања II нивоа (120 часова) – за звање планинарски спортски водич
у складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања.
- или завршене најмање основне струковне студије из области спортске
рекреације са усмерењем на послове карактеристичне за планинарског
спортског водича и
- и завршена обука по Програму и плану обуке водича Службе ПСС за звање
планинарски водич на опремљеним пењачким путевима.
Члан 20.
За стицање ДОЗВОЛА ЗА РАД - планинарски водич кроз кањоне у области
планинарски водич на територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:
- минимум средње образовање и завршен најмање програм стручног
оспособљавања II нивоа (120 часова) – за звање планинарски спортски водич
у складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања.
- или завршене најмање основне струковне студије из области спортске
рекреације са усмерењем на послове карактеристичне за планинарског
спортског водича и
- Завршена обука по Програму и плану обуке водича Службе ПСС за звање
планинарски водич у кањонима.
Члан 21.

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА, ОБНАВЉАЊА И ОДУЗИМАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА РАД СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА

За стицање ДОЗВОЛЕ ЗА РАД – планинарски водич прве б категорије у
области планинарски водич на територији Републике Србије, неопходни су следећи
услови:
- минимум средње образовање и завршен најмање програм стручног
оспособљавања II нивоа (120 часова) – за звање планинарски спортски водич
у складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања.
- или завршене најмање основне струковне студије из области спортске
рекреације са усмерењем на послове карактеристичне за планинарског
спортског водича и
- Завршена обука по Програму и плану обуке водича Службе ПСС за звање
планинарски водич прве б категорије.
Члан 22.
За стицање ДОЗВОЛЕ ЗА РАД – планинарски водич прве категорије у
области планинарски водич на територији Републике Србије, неопходни су следећи
услови:
- минимум средње образовање и завршен најмање програм стручног
оспособљавања II нивоа (120 часова) – за звање планинарски спортски водич
у складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања.
- или завршене најмање основне струковне студије из области спортске
рекреације са усмерењем на послове карактеристичне за планинарског
спортског водича и
- завршена обука по Програму и плану обуке водича Службе ПСС за звање
планинарски водич прве категорије.
Члан 23.
Важећа ДОЗВОЛА ЗА РАД водич пешачких тура (ЕRА водич) омогућава
вођење тура обележеним пешачким стазама у складу са Правилником ЕRА без
употребе техничких средстава за осигурање или извођења кретања и преласка преко
лавинозних терена и ледника.
Члан 24.
Важећа ДОЗВОЛА ЗА РАД – планинарски водич треће категорије омогућава
вођење група у летњим условима по планинама високим до 3600 мнв.
Члан 25.
Важећа ДОЗВОЛА ЗА РАД – планинарски водич друге категорије омогућава
вођење група у зимским условима по планинама високим до 4600 мнв и лавинозним
теренима.
Члан 26.
Важећа ДОЗВОЛА ЗА РАД – планинарски водич на опремљеним пењачким
путевима омогућава:
- да води групу планинара на опремљеним пењачким путевима који су
класификовани у степене тежине које је водич претходно прошао на обуци;
- да осталим планинарима пружи стручна знања и вештине потребне за безбедно
савладавање и успешно кретање на опремљеним пењачким путевима који су
класификовани у лаке, умерено тешке и тешке (C/D/D/K4,KS4/C).
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Члан 27.
Важећа ДОЗВОЛА ЗА РАД - планинарски водич кроз кањоне омогућава да
води групу планинара у кањонима који су класификовани у лаке и умерено тешке.
Члан 28.
Важећа ДОЗВОЛА ЗА РАД – планинарски водич прве б категорије омогућава
вођење група по ледницима и лавинозним теренима у летњим и зимским условима, до
висине од 6000 мнв.
Члан 29.
Важећа ДОЗВОЛА ЗА РАД – планинарски водич прве категорије омогућава
вођење група по ледницима и лавинозним теренима у свим климатским условима и на
свим висинама.
V – ВРСТЕ ДОЗВОЛА ЗА РАД СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА - ИНСТРУКТОР
Члан 30.
Овим правилником су предвиђене четири врсте (четири нивоа) дозволе за рад:
- ДОЗВОЛА ЗА РАД – планинарски водич-инструктор,
- ДОЗВОЛА ЗА РАД – инсруктор алпинизма,
- ДОЗВОЛА ЗА РАД – инсруктор спелеологије,
- ДОЗВОЛА ЗА РАД – инсруктор спортског пењања на природној стени (у даљем
тексту: инсруктор спортског пењања).
КИООДР може издати и Почасну дозволу за рад, која није радна дозвола за рад.
За стицање дозволе за рад, неопходно је испунити опште и посебне услове
прописане овим правилником.
Врстом (нивоом) дозволе за рад регулише се компетенција стручног рада коју
спортски стручњак може да обавља у планинарству.
Члан 31.
За стицање ДОЗВОЛЕ ЗА РАД – планинарски водич-инструктор у области
планинарски водич на територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:
- минимум средње образовање и завршен најмање програм стручног
оспособљавања II нивоа (120 часова) у складу са Правилником о номенклатури
спортских занимања и звања.
- завршена обука по Програму и плану обуке Службе водича ПСС за звање
планинарски водич-инструктор.
Члан 32.
За стицање ДОЗВОЛЕ ЗА РАД – инсруктор алпинизма у области алпинизма на
територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:
- минимум средње образовање и завршен најмање програм стручног
оспособљавања II нивоа (120 часова) у складу са Правилником о номенклатури
спортских занимања и звања.
- завршена обука по Програму и плану обуке Комисије за алпинизам и турно
скијање ПСС за звање инструктор алпинизма и турног скијања.
Члан 33.

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА, ОБНАВЉАЊА И ОДУЗИМАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА РАД СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА

За стицање ДОЗВОЛЕ ЗА РАД – инсруктор спелеологије у области
спелеологије на територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:
- минимум средње образовање и завршен најмање програм стручног
оспособљавања III нивоа (240 часова) у складу са Правилником о
номенклатури спортских занимања и звања.
- завршена обука по Програму и плану обуке Комисије за спелеологију ПСС за
звање инструктор спелеологије.
Члан 34.
За стицање ДОЗВОЛЕ ЗА РАД – инсруктор спортског пењања у области
спортског пењања на територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:
- минимум средње образовање и завршен најмање програм стручног
оспособљавања II нивоа (120 часова) у складу са Правилником о номенклатури
спортских занимања и звања.
- завршена обука по Програму и плану обуке Комисије за спортско пењање ПСС.
Члан 35.
ПОЧАСНУ ДОЗВОЛА ЗА РАД, која није радна дозвола за рад, могу добити
инструктори старији од 70 година, на предлог Комисија планинарско спортских
дисциплина. Предлог се доставља у писаној форми са образложењем.
Члан 36.
Важећа ДОЗВОЛА ЗА РАД – планинарски водич-инструктор омогућава:
- да буде члан инструкторског тима Службе водича који је истовремено и
техничка комисија Службе водича, која прати промене и примену стандарда
UIAA, предлаже одговарајуће промене у актима и раду Службе водича,
начелништву и Комисији за Службу водича.
- да буде члан наставног тима Службе водича.
Члан 37.
Важећа ДОЗВОЛА ЗА РАД – инсруктор алпинизма омогућава:
- организацију и спровођење почетне и напредне планинарске обуке у
дисциплини алпинизам у складу са правним актима ПСС и Комисије за
алпинизам и турно скијање ПСС,
- учешће на течајевима алпинисичких одсека, клубова, секција, КА ПСС, а према
правним актима ПСС, Комисије за алпинизам и турно скијање ПСС и условима
организатора.
Члан 38.
Важећа ДОЗВОЛА ЗА РАД – инсруктор спелеологије омогућава:
- организацију и вођење свих видова обуке у складу са са правним актима ПСС и
Комисије за спелеологију ПСС;
- састављање предлога програма специјалистичких спелеолошких обука;
- учешће у инструкторској комисија Комисије за спелеологију ПСС.
Члан 39.
Важећа ДОЗВОЛА ЗА РАД – инсруктор спортског пењања омогућава:
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- организацију и спровођење почетне и напредне планинарске обуке у
дисциплинј спортско пењање на природној стени у складу са правним актима
ПСС, Комисије за спортско пењање ПСС,
- учешће на течајевима и активностима матичних или других клубова, секција,
одсека, Комисије за спортско пењање ПСС, а према правним актима ПСС,
Комисије за спортско пењање ПСС и условима организатора.
VII – ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА РАД
Члан 40.
Дозвола за рад се издаје на лични захтев спортског стручњака.
Спортски стручњаци електронским путем на званичну мејл адресе ПСС, подносе
КИООДР комплетну документацију која мора да садржи следећа документа:
- захтев за издавање дозволе за рад попуњен на одговарајућем обрасцу:
- тренери (Образац број 011);
- водичи (Образац број 039В);
- инструктори (Образац број 039И);
- дигитална фотографија не старија од 6 месеци, у формату JPG или JPEG,
величине 3.5 x 4.5 цм, тј. од 300 до 1024 kb;
- кратка спортска биографија спортског стручњака (CВ);
- потвда о лекарском прегледу у акредитованој здравственој установи;
- фотокопија Дипломе/Уверења стручне спреме или стручне оспособљености у
складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања у
Републици Србији;
- уверење (фотокопија) о стеченом звању у одређеној делатности или
планинарско спортској дисциплини /за планинарске спортске водиче и
инструкторе/ (Издаје Комисији за обуку и усавршавање у планинарству);
- потврду о постизању врхунских резултата (статус врхунски спортиста
заслужног/међународног ранга) (издаје ПСО/Клуб за који је спортиста
регистрован у тренутку постизања резултата);
- доказ да је обавио минимално потребну професионалну праксу (практичан рад)
у зависности од врсте/нивоа дозволе за рад која се издаје (уговор с
ПСО/Клубом или изјава тренера ментора);
- друге потребне доказе прописане овим правилником, у зависности од врсте
дозволе за рад која се тражи;
- доказ о уплати накнаде за трошкове за издавање дозволе за рад (уплатница
или извод из банке).
Приликом подношења захтева за издавање дозволе за рад обавезно је да се
поднесе и комплетна документација у електронском облику (скенирана) у формату
JPG или JPEG од 300 до 1024 kb или pdf А4 формата за електронску архиву
докумената.
КИООДР може захтевати да спортски стручњак поднесе и друге доказе уколико
процени да је то неопходно, као и да изврши проверу веродостојности приложених
докумената.
Члан 41.
По пријему Захтева за издавање дозволе за рад и пратеће документације,
најкасније у року од три (3) дана од последњег дана заседања КИООДР предвиђено
овим правилником, КИООДР може:
- утврдити да су испуњени услови за издавање дозволе за рад;
- тражити допуну документације коју подносилац захтева мора доставити у року
од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за допуну. Уколико ни тада
документација не буде комплетна, захтев се аутоматски одбацује;
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- одбацити или одбити захтев уз писано образложење.
Члан 42.
КИООДР 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 ако
испуњава све услове предвиђене овим правилником;
2. ако је члан ПСС, односно ако је посредни члан ПСС преко стручног спортског
удружења које је у саставу ПСС;
3. ако је здравствено способан за обављање стручног рада;
4. ако спортском стручњаку није забрањено обављање стручног рада у
планинарском спорту за период важења дозволе за рад;
5. ако уплати накнаду за трошкове издавања дозволе за рад.
Члан 43.
КИООДР наредног дана од дана заседања, електронске путем са званичне мејл
адресе ПСС, обавештава подносиоца захтева о својој одлуци.
Уколико је захтев одбијен, КИООДР је дужно да образлажи разлог за неиздавање
дозволе за рад и даје поуку о правном леку (приговор и жалба) са напоменом о
органима којима се достављају и роковима достављања.
Члан 44.
Уколико КИООДР утврди да су испуњени услови за издавање одређене дозволе за
рад, издаје дозволу за рад, коју доставља УО ПСС после предвиђеног рока за
приговоре, да је потпише лице овлашћено за заступање ПСС.
Члан 45.
У случају издавања дозволе за рад за страног држављанина, исти преузима сва
права и обавезе прописане овим правилником и мора да испуњава и друге услове
утврђене прописима закона Републике Србије, којима се уређује област
запошљавања страних држављана у Републици Србији.
Нострификацију диплома за високо или више образовање које су издате у другим
државама, врши надлежни орган Министарства просвете или Покрајинског
секратаријата за образовање.
Нострификацију Уверења за стручно оспособљавање које су издате у другим
државама врши СССС у сарадњи са комисијама планинарско спортских дисциплина у
зависности за које је звање Уверење издато.
Члан 46.
Потврду која служи као доказ тренеру при подношењу захтева за добијење
одговарајуће врсте (нивоа) дозволе за рад на основу постигнутих резултата његовог
спортисте (статус врхунски спортиста заслужног/ међународног ранга) издаје
ПСО/Клуб за који је спортиста регистрован у тренутку постизања резултата.
У случају спора по овом питању коначну одлуку доноси КИООДР на основу
регистра врхунских спортиста.
Давање лажних података по питању издавања потврде за тренера од стране
заступника ПСО/Клуба подлеже дисциплинској одговорности.
Члан 47.
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Висину цене издавања и обнаваљања дозволе за рад спортским стручњацима,
одређује УО ПСС на предлог КИООДР.
Трошкове издавања дозволе за рад, плаћају ПСО/Клуб или заинтересовани
појединци.
VIII –ИЗГЛЕД И САДРЖАЈ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД
Члан 48.
Дозвола за рад спортском стручњаку - тренеру се издaje нa oбрaсцу димeнзиje
86X54 мм. Штaмпa сe нa 200 грaмскoм кaртoну и нaлaзи сe у плaстифицирaнoм
зaштитнoм oмoту – светло плава подлога са црним словима.
Дозвола за рад спортском стручњаку - инструкторима се издaje нa oбрaсцу
димeнзиje 86X54 мм. Штaмпa сe нa 200 грaмскoм кaртoну и нaлaзи сe у
плaстифицирaнoм зaштитнoм oмoту – светло жута подлога са црним словима.
Члан 49.
Дозвола за рад спортског стручњака oбaвeзнo сaдржи:
- лoгo ПСС;
- имe и прeзимe;
- рeдни брoj дозволе за рад;
- врста (ниво) дозволе дозволе за рад;
- дaтум издaвaњa;
- рoк вaжнoсти;
- фoтoгрaфиjу;
- пeчaт и пoтпис oвлaшћeнoг лицa.
Изглед дозволе за рад одређује УО ПСС на предлог КИООДР.
Приликом обављања стручног рада, спортски стручњак је у обавези да дозволу
носи на видном месту. Дозвола служи за идентификацију спортског стручњака и без
ње не може да обавља стручни рад.
Дозволе за рад су власништво ПСС и на захтев власника мора бити враћена.
Члан 50.
Дозвола за рад планинарских водича има димензије 86 мм дужине и 54 мм
ширине и на угловима је лучно обрађена и узрађена је од тврђег полиестера.
Дозвола за рад планинарских водича на предњој страни, на сивој подлози,
садржи следеће елементе:
- у горњем левом углу– фотографију водича димензија 20 мм дужине и 26 мм
ширине. Са десне стране је лепршава застава Републике Србије;
- у доњем левом углу - амблем (грб) Међународне асоцијације планинара (UIAA);
- у горњем десном делу - амблеми (грбови) поређани са леве на десну страну:
Службе и ПСС;
- поред амблема ПСС (грба) текст на српском језику „ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ
СРБИЈЕ“, а у другом реду на енглеском језику „MOUNTAINEERING ASSOCIATION
OF SERBIA“;
- у доњем левом углу, испод знака Међународне асоцијације планинара (UIAA) је
текст на енглеском језику „member since 2012“;
- у средњем делу – одштампано је крупније име и презиме водича, а испод
адреса, датум рођења водича а у истом реду матични број водича у Служби
(МБ). У последњем реду на картици је исписан текст: „важи до“ на српском и
енглеском језику „valid thru“ са уписаним датумом важења дозволе за рад.
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Дозвола за рад планинарских водича на полеђини у средњем делу је на српском и
енглеском језику, следећи текст:
„Ова картица је власништво Планинарског савеза Србије и на захтев власника мора
бити враћена. Свака злоупотреба је кажњива. Уколико нађете ову картицу молимо
Вас да је вратите на адресу „Планинарски савез Србије, Андрићев венац 2, 11000
Београд, Србија“ и „This card is the property of Mountaineering association of Serbia and
must be returned upon request. Any abuse will be prosecuted. If found please return to
Mountaineering association of Serbia, Андрићев венац 2, 11000 Belgrade, Serbia“.
- У горњем делу полеђине картице исписано је звање водича (нпр. Водич треће
категорије), а испод је звање водича на енглеском језику;
- испод звања могу да се упишу и друга звања и специјалности које водич има у
Служби.
- у десном делу је ознака серије са бројем издате картице.
Дозвола за рад планинарских водича има свој носач са штипаљком и футролу са
значком и траком.
Члан 51.
По правилу, издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад врши се три (3)
пута годишње:
1. од 20. јануара до 20. фебруара текуће године,
2. од 20. марта до 1. априла текуће године,
3. од 10. септембра до 10. октобра текуће године.
УО ПСС самоиницијативно или на предлог СССС, може одлучити за ванредне
термине заседања КИООДР у текућој години, ако за то постоје оправдани разлози.
Члан 52.
Број дозволе за рад је шестоцифрени број са следећим значењем:
- прва два броја представљају последња два броја године у којој се дозвола за
рад издаје;
- последња четири броја су идентификациони број спортског стручњака – редни
број/матични број уписа у Регистар спортских стручњака односно
Комисије/Службе.
Члан 53.
КИООДР наредног дана од потписивања дозволе за рад од лица овлашћеног за
заступање ПСС, објављује електронским путем са званичне мејл адресе ПСС,
обавештава спортског стручњака и СССС о извршеном издавању дозволе за рад.
Члан 54.
Спортски стручњак у канцелерији ПСС лично (а не путем поште) преузима
дозволу за рад. Искључиво на писани захтев, дозвола за рад се доставља поштом –
препорученом пошиљком.
Добијањем дозволе за рад спортски стручњак, тренер по аутоматизму постаје
члан СССС, кога чине сви спортски стручњаци са важећом дозволом за рад.
Добијањем дозволе за рад спортски стручњак, водич и инсруктор по аутоматизму
постаје члан Службе водича, односно стручног тела Комисије које му је издала
уверења о стеченом звању.
IX – ДУПЛИКАТ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД
Члан 55.
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Замена (дупликат) дозволе за рад, врши се ако је издата дозвола за рад
уништена, оштећена, или изгубљена.
У случају да је дозвола за рад уништена, оштећена или изгубљена спортски
стручњак подноси КИООДР захтев за издавање дупликата дозволе за рад (Образац
број 014, Образац број 036И и Образац број 036В), електронским путем на званичну
мејл адресе ПСС. Уз захтев се поднеси и доказ о оглашавању постојеће дозволе за
рад неважећом у средствима јавног информисања или интернет страници ПСС.
Поступак издавања дупликата дозволе за рад је истоветан предвиђеном поступку
за њено издавање.
Спортски стручњак који је изгубио дозволу за рад, при подношењу захтева за
издавање дозволе за рад може са потврдом (Образац број 015, Образац број 035И и
Образац број 035В) коју је добио од КИООДР, да обавља стручни рад до добијања
нове дозволе за рад.
При преузимању нове дозволе за рад, спортски стручњак обавезно враћа потврду
или стару оштећену дозволу за рад која се поништава.
У дупликат дозволе за рад, уписује се истоветан редни број дозволе за рад која је
уништена, оштећена или изгубљена и на њој пише дупликат.
УО ПСС на предлог КИООДР прописује висину таксе за издавање и замену
дозволе за рад.
IX – ПОСТУПАК ОБНАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА РАД
Члан 56.
Рок трајања важности дозволе за рад је 3 (три) године, ако спортски стручњак од
20. јануара до 20. фебруара текуће године достави потвду о лекарском прегледу у
акредитованој здравственој установи за текућу годину.
Потвду о лекарском прегледу се доставља у електронском облику (скенирана) у
формату JPG или JPEG од 300 до 1024 kb или pdf А4 формата на званичну мејл адресу
ПСС са назнако за КИООДР.
Једном добијена дозвола за рад, испуњењем предвиђених услова овог
правилника, може се обнављати неограничено.
Након истека три године, може се вршити поновно обнављање под условима
предвиђеним овим правилником.
Члан 57.
Спортски стручњак ради обнављања дозволе за рад, подноси захтев КИООДР 30
дана пре истека рока на који је дозвола за рад издата.
Уколико КИООДР у року од 30 дана не реши благовремено поднети захтев,
односно својом неажурношћу прекорачи рок до којег је важила претходна дозвола за
рад, спортски стручњак има право да и даље обавља послове које му је омогућавала
истекла дозвола за рад, све до тренутка обнављања старе или издавања нове
дозволе за рад.
Члан 58.
Дозвола за рад се обнавља у складу са овим правилником и Законом о спорту у
периоду важења дозволе за рад спортским стручњацима који су обавили прописано
стручно усавршавање.
Ако у току трајања дозволе за рад спортски стручњак стекне више спортско
звање, сматраће се да је испунио стручно усавршавање.
Члан 59.
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Прописано стручно усавршавање подразумева бодовање активности спортских
стручњака – тренера у 2 (два) нивоа: образовна и струковна компонента. Укупан број
бодова се добија сабирањем остварених бодова из обе компоненте.
За обнављање дозволе за рад, потребно је у претходном периоду важења дозволе
за рад (три године) сакупити најмање 12 бодова. Од сакупљених бодова, образовна
компонента мора да чини минимум 6 бодова.
Вишак бодова се не може преносити за следеће обнављање дозволе за рад.
Бодови се рачунају на следећи начин:
Образовна компонента:
бодови
- присуствовање стручним семинарима у организацији ПСС
4
- презентација рада на стручним семинарима у организацији ПСС
7
- присуствовање стручно-научним семинарима у организацији:
- Олимпијског комитета Србије
3
- Спортског савеза Србије
3
- акредитованих академских институција спорта
3
- Удружења тренера Србије
3
- иностраних институција спорта
3
- презентација рада на стручним семинарима у организацији осталих
5
субјеката
- издавање стручно-научних радова из подручја планинарско спортских
3
дисциплина објављених у домаћим стручним издањима
- издавање стручно-научних радова из подручја планинарско спортских
5
дисциплина објављених у иностраним стручним издањима
- израда и одбрана дипломских радова из подручја планинарско спортских
6
дисциплина
- израда мастер рада и његова одбрана из подручја планинарско спортских
8
дисциплина
- израда докторске дисертације и његова одбрана из подручја планинарско
10
спортских дисциплина
- израда видео радова из подручја планинарско спортских дисциплина
5
- издавање књиге из подручја планинарско спортских дисциплина
8

-

Струковно-практична компонента – руковођење и учествовање у раду
постизања спортских резултата:
врхунски спортиста – заслужни спортиста
врхунски спортиста – међународни ранг
врхунски спортиста – национални ранг
Спортиста I сениорског ранга
Спортиста II сениорског ранга
Спортиста III сениорског ранга
руководилац националног тима
Спортиста I јуниорског ранга
Спортиста II јуниорског ранга
организатор или ментор спортске групе
Спортиста III јуниорског ранга
Руковођење и учествовање у раду кампова младих
- руководилац националног кампа
- ментор радне групе националног кампа
- Спортски стручњак на националном кампу

бодови
9
8
7
6
5
4
3
3
2
2
1
3
2
1

Помоћнику спортског стручњака, рачуна се упола мање бодова.
Члан 60.
Спортски стручњак који је присуствовао стручно-научним семинарима који нису у
организацији ПСС је дужна да у року од 15 (петнаест) дана од дана завршетка
семинара достави доказ (уврење, потврду или сл) о присуству на семинару

П 130

Страна 15 од 22

електронским путем на званичне мејл адресе ПСС КИООДР како би било
евидентирано.
Спортски стручњак који има право на бодове на основу струковно-практичне
компоненте је дужна да у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања извештаја
ПСС или званичних резултата са такмичења планинарско спопртских дисциплина
електронским путем на званичне мејл адресе ПСС КИООДР како би било
евидентирано.
За напредовање у нивоу дозвола за рад на основу руковођења и учествовања у
раду постизања спортских резултата спортисте који је стекао статус врхунски
спортиста (међународни ранг или заслужни ранг) за ниво ПСО/Клуба право за
напредовање у нивоу дозвола за рад имају максимално 2 тренера (један актуални
тренер у моменту постизања врхунског спортског резултата и једни тренер који је са
спортистом радио у млађим узрасним категоријама). Ову потврду издаје ПСО/Клуб за
који је спортиста регистрован у тренутку постизања врхунског спортског резултата.
Ако је спортиста прешао у нови ПСО/Клуб за тренера који је са спортистом радио у
млађим узрасним категоријама потврду издаје ПСО/Клуб у којем је тренер радио са
њим у млађим узрасним категоријама. Да би се клупском тренеру признало право за
напредовање у нивоу дозвола за рад мора проћи минимално година дана од преласка
спортисте у тај ПСО/Клуб. У случају спора по овом питању коначну одлуку доноси
КИООДР.
Члан 61.
За обнављање дозволе за рад планинарским водичима потребно је у
претходном периоду важења дозволе за рад (три године):
- да је обавио најмање 5 одлазака у планину као водич или помоћник водича, у
групи од најмање 5 учесника и најмање једно учествовање у раду и
организацији
неког
од
облика
стручног
усавршавања
предвиђеног
Правилником о усавршавању кадрова ПСС;
- да поседује потврду да је похађао бар један семинар за обнову и допуну знања
чланова Службе, који се одржава током редовног Збора Службе и обавезно
обухвата технике: прве помоћи, спасавања и обезбеђења при кретању.
Члан 62.
За обнављање дозволе за рад планинарским водичима - инструкторима
потребно је у претходном периоду важења дозволе за рад (три године):
- да је похађао семинаре који су намењени обнављању постојећих знања и
учењу новина у оквиру инструкторске праксе;
- да је учествовао на саветовањима у организацији ПСС и
- да је учествовао у извођењу практичне и теоретске наставе на обукама за
водиче било које категорије.
Члан 63.
За обнављање дозволе за рад инсрукторима алпинизма потребно је у
претходном периоду важења дозволе за рад (три године):
- учешћа на семинару за инструкторе у организацији Комисије за алпинизам и
турно скијање;
- организовање или учешће на најмање једној почетној или напредној
планинарској обуци на алпинистичким течајевима летње или зимске технике,
као и учешћем на најмање једном летњем и једном зимском семинару за
инструкторе, у три (3) године.
Члан 64.

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА, ОБНАВЉАЊА И ОДУЗИМАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА РАД СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА

За обнављање дозволе за рад инсрукторима спелеологије потребно је у
претходном периоду важења дозволе за рад (три године):
- организовање или учешће на минимум једном курсу спелеологије годишње;
- одржано једно предавање или радионица из области спелеологије у периоду 3
године;
- присуство на једном семинару стручног усавршавања у периоду од 3 годоне.
Члан 65.
За обнављање дозволе за рад инсруктора спортског пењања потребно је у
претходном периоду важења дозволе за рад (три године):
- организовање или учешће на минимум једном курсу спортског пењања
годишње;
- одржано једно предавање или радионица из области пењања у периоду 3 год;
- присуство на једном семинару стручног усавршавања у периоду од 3 год.
Члан 66.
За свако наредно обнављање дозволе за рад, СССС може да предложи КИООДР и
нове додатне услове или изврши измене постојећих критеријума уз претходну измену
и допуну овог правилника на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.
Члан 67.
За обнављање дозволе за рад подноси се КИООДР у писаној форми:
- захтев за обнављање дозволе за рад (Образац број 012, Образац број 038В, и
Образац број 038И);
- потврда да је члан СССС (за тренере);
- дигитална фотографија не старија од 6 месеци, у формату JPG или JPEG,
величине 3.5 x 4.5 цм, тј. од 300 до 1024 kb;
- потвда о лекарском прегледу издата од акредитоване здравствене установе;
- стара дозвола за рад за коју се тражи обнављање;
- картон спортског стручњака о стручном усавршавању (Образац број 013,
Образац број 037В и Образац број 037И);
- доказ о стеченом степену образовања или стручне оспособљености (фотокопија
Диплома или Уверење) – само у случају преласка на виши ниво дозволе за рад;
- доказ да је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио
професионалну праксу (практичан рад) у трајању од најмање 90 сати (уговор с
ПСО/Клубом);
- доказ о уплати накнаде за трошкове за издавање дозволе за рад (уплатница
или извод из банке);
- друге потребне доказе прописане овим правилником, у зависности од врсте
дозволе за рад која се тражи.
Приликом подношења захтева за обнављање дозволе за рад обавезно је да се
поднесе и комплетна документација у електронском облику (скенирану) у формату
JPG или JPEG од 300 до 1024 kb или pdf А4 формата за електронску архиву
докумената.
КИООДР може захтевати да спортски стручњак или ПСО/Клуб поднесу и друге
доказе уколико процени да је то неопходно, као и да изврши проверу
веродостојности приложених докумената.
Члан 68.
По пријему Захтева за обнављање дозволе за рад и пратеће документације,
најкасније у року од три (3) дана од последњег дана заседања КИООДР предвиђеног
овим правилником, КИООДР може:
- утврдити да су испуњени услови за обнављање дозволе за рад;
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- тражити допуну документације коју подносилац захтева мора доставити у року
од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за допуну.
Уколико ни тада документације не буде комплетна, захтев се аутоматски одбацује
уз писано образложење.
Члан 69.
КИООДР наредног дана од дана заседања обавештава електронске путем са
званичне мејл адресе ПСС, обавештава подносиоца захтева о својој одлуци.
Уколико је Захтев за обнављање дозволе за рад одбијен, КИООДР је дужно да
образлажи разлог за одбијање одбављања дозволе за рад и даје поуку о правном
леку (приговор и жалба) са напоменом о органима којима се достављају и роковима
достављања.
Члан 70.
Уколико КИООДР утврди да су испуњени услови за обнављање дозволе за рад,
обнавља дозволу за рад, коју доставља УО ПСС после предвиђеног рока за
приговоре, да потпише лице овлашћено за заступање.
КИООДР наредног дана од потписивања дозволе за рад од лица овлашћеног за
заступање, објављује електронским путем на интернет страници ПСС и електронским
путем са званичне мејл адресе ПСС обавештава спортског стручњака и СССС о
обнављању дозволе за рад.
Члан 71.
Уколико спотски стручњак није испуњенио услове за обнављање дозволе за рад
губи право на дозволу за рад у периоду од три (3) године и аутоматски се брише из
регистра спотских стручњака.
По истеку временског периода од од три (3) године, спотски стручњак може да
поднесе захтев за издавање дозволе за рад.
X – ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА И ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД
Члан 72.
Дозвола за рад аутоматски престаје да важи спортском стручњаку:
- на дан истека периода на који је издата;
- престанком чланства у ПСС;
- на дан навршене 70-те године живота, с тим што одлуком Управног одбора на
захтев спортског стручњака старосна граница може бити и виша;
- ако од 20. јануара до 20. фебруара текуће године не достави потвду о
лекарском прегледу у акредитованој здравственој установи за текућу годину.
Члан 73.
КИООДР одузима дозволу за рад у следећим случајевима:
- ако спортски стручњак престане да испуњава услове за издавање дозволе за
рад прописане овим правилником;
- ако обавља стручни рад за коју му није издата дозвола за рад;
- ако је теже прекршио обавезе у вези са стручним радом, утврђене Законом и
овим правилником;
- ако му је правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности забране
вршења позива, делатности и дужности у области спорта, док трају правне
последице осуде;

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА, ОБНАВЉАЊА И ОДУЗИМАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА РАД СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА

-

ако му је изречена мера трајне забране обављања функција у области спорта
због повреде антидопинг правила, у складу са Законом о спречавању допинга у
спорту;
ако се накнадно утврди да је поднео неистиниту или кривотворену
документацију на основу које му је издата дозвола за рад;
ако у периоду трајања дозволе за рад изгуби услове неопходне за поседовање
издате дозволе за рад;
ако својим активностима нарушава углед ПСС и служи се нечасним и
недозвољеним средствима;
Члан 74.

На основу одлуке Органа да је покренут дисциплински поступак у ПСС, спортском
стручњаку против кога је покренут дисциплински поступак, КИООДР ће привремено
одузети дозволу за рад, док одлука не постане коначна.
Члан 75.
КИООДР наредног дана од дана заседања објављује одлуку КИООДР
електронским путем на интернет страници ПСС.
КИООДР наредног дана од дана заседања, путем електронске поште са званичне
мејл адресе ПСС обавештава спортског стручњака коме је одузета дозвола за рад,
образлажући разлог за одузимање дозволе за рад и даје поуку о правном леку.
Уколико КИООДР утврди да спортски стручњак није испунио све прописане
обавезе из здравственог или неког другог личног или правног разлога (уз пропратно
објашњење) неће му се обновити дозвола за рад и губи право на дозволу за рад у
периоду од једне (1) године током које мора да оствари услов сумарног бодовног
скора од четири (4) плус недостатак бодова из периода претходног важења дозволе
за рад. По испуњењу ових услова спортски стручњак подноси Захтев за обнављање
дозволе за рад уз потребну пратећу документацију.
Члан 76.
Приговор и уложена жалба на одлуку КИООДР, не задржава извршење одлуке
КИООДР док траје поступак по приговору и жалби, односно док другостепена одлука
постане коначна.
Члан 77.
Спортски стручњак коме је одузета дозвола за рад, у року од осам дана од дана
пријема коначне одлуке о одузимању дозволе за рад, дужан је да врати издату
дозволу за рад. У случају да у предвиђеном року не врати дозволу за рад брише се из
регистра спортских стручњака на одређени временски период не дужи од три године.
Дужину временског периода брисања из регистра стричњака у спорту одређује
СССС на основу процене укупног претходног рада стручњака у спорту.
По истеку временског периода брисања из регистра спортских стручњака,
спортски стручњак мора да поднесе захтев за издавање дозволе за рад.
Члан 78.
Самоиницијативно обављање послова спортског стручњака без поседовања
одговарајуће дозволе за рад, аутоматски суспендује лице без дозволе за рад из
започетих послова и захтева покретање поступка пред дисциплинским органом ПСС и
пријаву надлежном органу за стручни надзор и инспекцијске послове ресорног
министарства.
XI – РЕШАВАЊЕ СПОРНИХ СЛУЧАЈЕВА
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Приговор
Члан 79.
Против одлуке о издавању или неиздавању, обнављању или необнављању или
одузимању дозволе за рад, незадовољна страна може поднети приговор КИООДР, у
року од 3 (три) дана од дана добијања одлуке електронске путем са званичне мејл
адресе ПСС.
Приговор се подноси електронске путем на званичну мејл адресу ПСС и њиме се
истичу околности и чињенице којима се оспорава донета одлука, а која би, да је била
позната КИООДР довела до другачије одлуке.
Члан 80.
КИООДР је дужна да о приговору одлучи у року од 3 (три) дана од дана пријема
приговора и заинтересованим странама достави одлуку у облику решења са
образложењем и поуком о правном леку електронским путем са званичне мејл адресе
ПСС.
Ако одлука о приговору не буде донета у предвиђеном року, сматраће се да је
приговор одбијен, па подносилац приговора има право да после истека рока за
доношење одлуке у предвиђеном року овог правилника поднесе жалбу УО ПСС.
Одлучујући по приговору, КИООДР може:
- одбацити приговор као неблаговремен или недозвољен;
- одбити приговор као неоснован или
- усвојити приговор и променути раније донету одлуку.
Приговор је неблаговремен ако је поднет по истеку рока из претходног члана овог
Правилника.
Одлука донета по приговору може се побијати жалбом УО ПСС.
Право жалбе
Члан 81.
Подносилац коме је одбијен приговор од стране КИООДР, има право жалбе УО
ПСС у року од 3 (три) дана од пријема одлуке о одбијању.
Жалба се подноси електронским путем на електронским путем на званичну мејл
адресу ПСС са истоветном документацијом која је била поднета и КИООДР. Ако
документација није истоветна, УО ПСС аутоматски одбацује жалбу.
Члан 82.
Одлучујући по жалби, УО ПСС може:
- одбацити жалбу као неблаговремену или недозвољену;
- одбити жалбу као неосновану или
- ако сматра да је подносилац жалбе оштећен, може да наложи КИООДР
преиспитивање одлуке.
Жалба је неблаговремена ако је поднета по истеку рока из претходног члана овог
правилника.
Одлучујући по жалби, УО ПСС у року од 8 (осам) дана од дана пријема жалбе,
доставља своју одлуку електронским путем са знаничне мејл адресе ПСС, подносиоцу
жалбе и КИООДР.
Приликом одлучивања по жалби немају право гласа чланови УО ПСС који су
истовремено и чланови КИООДР.
Уколико УО ПСС у предвиђеном року не реши благовремено поднету жалбу,
односно својом неажурношћу прекорачи рок, сматра се да је подносилац жалбе
оштећен, а КИООДР је у обавези да преиспита своју одлуку.

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА, ОБНАВЉАЊА И ОДУЗИМАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА РАД СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА

Члан 83.
У случају да КИООДР поново процени да подносилац жалбе не испуњава све
услове прописане овим правилником, одлука се сматра коначном и не може је
преиначити ниједан орган ПСС. У року од 3 (три) дана од дана пријема одлуке УО
ПСС КИООДР доставља своју коначну одлуку електронским путем са знаничне мејл
адресе ПСС подносиоцу жалбе и УО ПСС.
Члан 84.
Недозвољен приговор, односно жалба је она која није поднета на меморандуму
ПСО/Клуба који подноси приговор и није потписана од стране овлашћеног лица и
оверена печатом ПСО/Клуба или лице које се сматра оштећеним није члан ПСС или
није потписало писмену изјаву.
XII – КОНТРОЛА ДОЗВОЛА ЗА РАД СПОРТСКОГ СТРУЧЊАКА
Члан 85.
На такмичењима контролу спортских стручњака обавља делегат у складу са
Правилником о стручњацима у спорту и службеним лицима у ПСС. Делегат је дужан
да све неправилности унесе у делегатски извештај са такмичења.
XIII – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
Члан 86.
Непоштовање одредби овог правилника и других аката и одлука ПСС из ове
области има за последицу дисциплинску одговорност, по одредбама овог правилника
и других аката ПСС.
Члан 87.
СССС има обавезу да контролише понашање спортских стручњака на
такмичењима, приликом спровођења тренажног процеса, на семинарима, камповима,
припремама, јавним наступима у медијима и др, и да предузимањем одговарајућих
мера (суспензијом, покретањем дисциплинског поступка и др.) у складу са овим
правилником, Правилником о раду СССС и другим актима ПСС, спречи понашање
спортских стручњака које одудара од усвојених норми понашања и етичких принципа
ПСС.
XIV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 88.
КИООДР даје тумачење о значењу појединих одредби овог правилника, а коначно
тумачење даје УО ПСС.
У случају неусаглашености овог Правилника и Правилника о спортско пењачким
звањима, Правилника о обележјима службе водича, Алпинистичког правилника,
Правилника о спелеолошким звањима примењују се правила овог Правилника.
Члан 89.
Иницијативу за измене и допуне правилника могу дати: СССС, КИООДР, Комисија
за нормативна акта, комисије планинарско спортских дисциплина и Службе,
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