На основу Закона о спорту Републике Србије (Службени гласник РС бр.24/2011 ) Управни одбор
Савеза за скокове у воду Србије на седници одржаној дана 14.012013. године, усвојио је

Правилник Савеза за скокове у воду Србије o
лиценцирању тренера

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
УО ССВС прописује правила за добијање тренерских лиценци (лиценце за рад) за пливање у
Републици Србији. Издавање лиценци мора бити у складу са Законом о спорту Републике
Србије, члан 23-29 („Сл. гласник РС“, број 24/2011, од 12.04.2012. године) и Правилника о
номенклатури спортских занимања и звања („Службени гласник РС“, бр. 53, од 29.07.2010.) за
вођење свих клубова и екипа у Србији.
Члан 2.
Врста тренерске лиценце зависи од образовних и стручних квалификација у складу са
критеријумима предвиђеним овим Правилником и Законом о спорту Р Србије.
Члан 3.
Тренерске лиценце издаје Комисија за издавање лиценце састављена од 3 члана коју чине
следећа лица: генерални секретар ССВС, Спортски директор ССВС и председник ССВС, који је
уједно и председник комисије.
Комисија се бира на период од 4 године. Тренерску лиценцу могу добити само појединци који
задовољавају критеријуме предвиђене овим Правилником и Законом о спорту Р Србије.
II ВРСТА ЛИЦЕНЦЕ
Члан 4.
Тренери могу добити А, Б, Ц и Д тренерску лиценцу. Линценце категорије А, Б и Ц су радне
лиценце и могу се обнављати неограничено, под условом да се испуне образовни и практични
критеријуми за њено добијање. Лиценца Д је привремено радна и може се издати само једапут у
току живота и то у временском трајању од 2 године.
Члан 4.
За издавање свих тренерских лиценци, њихову оверу ради продужавања важности, одговоран је
ССВС, као матична струковна кровна организација.
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Члан 5.
Тренер може остварити право на добијање тренерске лиценце, уколико задовољава један од
следећих услова:
А лиценца
- Доктор и магистар наука из области спорта и физичког васпитања (дисертација из
области скокова у воду или да има најмање 2 године искуства активног тренажног рада
у скоковима у воду или потврду о положеним ужестручним испитима из програма
стручног оспособљавања за оперативног тренера 3.степена (144 часа*1) које организује
ССВС;
- Мастер из области спорта и физичког васпитања (мастер рад из области скокова у воду
или да има најмање 2 године искуства активног тренажног рада у скоковима у воду или
потврду о положеним ужестручним испитима из програма стручног оспособљавања за
оперативног тренера 3.степена (144 часа*) које организује ССВС;
- Завршен факултет спорта и физичког васпитања ( дипломски рад из области скокова у
воду или да има најмање 2 године искуства активног тренажног рада у скоковима у
воду или потврду о положеним ужестручним испитима из програма стручног
оспособљавања за оперативног тренера 3.степена (144 часа*) које организује ССВС;
- Лични тренер спортисте (који је учествовао на Олимпијским играма, освојио једно од
првих 18.места на СП за сениоре, 12. Места на ЕП за сениоре, сениорски првак Балкана)
уз стручно оспособљавање 3. Степена (240 часова) са звањем оперативног тренера
скокова у воду;
- Лични тренер спортисте (који је се пласирао на Олимпијске игре младих, освојио једно
од првих 12.места на СП за јуниоре, 6. Места на ЕП за јуниоре) уз стручно
оспособљавање 3. Степена (240 часова) са звањем оперативног тренера скокова у воду;
- Појединац који је као такмичар освојио неко од пласмана на великим међународним
такмичењима из предходна два става и има најмање завршен програм стручног
оспособљавања 3. Степена (240 часова) са звањем оперативног тренера скокова у воду;
Б лиценца
- Завршене високе струковне школе са усмерења скокова у воду и да има најмање 2
годину искуства активног тренажног рада у скоковима у воду или потврду о положеним
ужестручним испитима из програма стручног оспособљавања за оперативног тренера
3.степена (144 часа*) које организује ССВС;.
- Завршен програм стручног оспособљавања 3. Степена (240 часова) са звањем
оперативног тренера скокова у воду и да има најмање 2 године искуства активног
тренажног рада у скоковима у воду ;
- Лични тренер спортисте (који је постигао резултат 1. Репрезентативног ранга) уз
стручно оспособљавање 3. Степена (240 часова) са звањем оперативног тренера скокова
у воду;
- Појединац који је као такмичар учествовао у државној репрезентацији и има најмање
завршен програм стручног оспособљавања 3. Степена (240 часова) са звањем
оперативног тренера скокова у воду.
Ц лиценца (оспособљени стручњаци)
- тренер који има одговарајуће минимално струковно образовање и то: ако има завршен
програм стручног оспособљавања 3. степена (240 часова) – оперативни тренер, усмерења за
скокове у воду (у складу са: Правилником о номенклатури спортских занимања и звања, Члан
6., а На основу члана 62. став 2. Закона о спорту /”Службени гласник Р Србије“ бр. 52/96 и
101/05-др. закон/);
- тренер који има одговарајуће минимално струковно образовање и то: ако има завршен
програм стручног оспособљавања 2. степена (120 часова) – спортски инструктор,
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2

усмерења за скокове у воду, кондиције у спорту или технологије спортског тренинга
(напомена: обавезан рад уз ментора, односно тренера са А или Б лиценцом) (у складу са:
Правилником о номенклатури спортских занимања и звања, Члан 6., а На основу члана 62. став
2. Закона о спорту /”Службени гласник Р Србије“ бр. 52/96 и 101/05-др. закон/);
- као доказ горе поменутим условима тренер доставља званична документа, или оверене копије
из образовне институције.
Д лиценца (привремена лиценца) - Особа која је у току школовања за спортскопг стручњака, а још не испуњава у потпуности
ниједан услов за добијање А,Б или Ц лиценце. Сваке године или на захтев власник привремене
лиценце мора доставити Комисији за издавање лиценци доказ о напретку у школовању.
- Особа са или без искуства тренажног рада у скоковима у воду, ако има завршену најмање
средњу школу или нематични факултет;
- Особа са привременом Д лиценцом може радити искључиво уз менторску помоћ тренера са А
или Б лиценцом; важење привремене лиценце је 2 године од дана издавања; у датом
временском року особа власник привремене лиценце треба да испуни најмање један од услова
за добијање лиценци А, Б или Ц односно заврши најмање програм стручног оспособљавања 2.
степена (120 часова)
- као доказ горе поменутим условима тренер доставља званична документа, или оверене копије
из образовне институције.
Члан 6.
Лиценцирање: лиценцирање подразумева принцип издавања лиценци у односу на затечено
актуелно стање у складу са чланом 5. почевши на дан 01. јануара 2013. године.
Члан 7.
Обнављање лиценце: након иницијалног лиценцирања поступак обнављања лиценце је следећи:
- Трајање лиценце је 3 године (Закон о спорту Р Србије, 2011 година, Члан 26. став 6. и 7.),
- Верификација валидности лиценце се врши принципом перманентног активног учешћа
тренера у процесу рада:
• у скоковима у воду и/или активностима у стручним телима ССВС,
• акредитованих академских институција спорта, и
• званичним националним или менународним струковним и научним удружењима
(Удружење тренера Србије, истоветна страна удружења, као и регистрована национална и
менународна научна удружења блиско повезана са системом Наука у спорту – нпр. Удужење
педагога физичке културе Р Србије, Удружење за медицину спорта Србије, итд.) и то на
следећи начин:
Образовна компонента:
• Учешће на националном семинару за тренере у организацији ССВС – 4 бода,
• Учешће на националном семинару за тренере у организацији: виокошколских установа,
Завода за спорт и медицину спорта, ОКС, ССС, националног Удружења тренера и сл. – 4 бода,
Учешће на међународним научним конгресима из области спорта – 8 бодова (као
учесник слушалац);
Учешће у раду Стручног савета при ССВС 2 бода.
за сваки презентован рад са стручном темом из скокова у воду – 5 бодова (Србија) и 10
бодова ( иностранство);
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Публиковање научно-стручне референце са стручном темом из пливачког спорта –
бодовање у складу са Правилником о поступку и начину вредновања, и квантитативном
исказивању научноистраживачких резултата истраживача (“Службени гласник РС”, бр.
28/2008).
Практична компонента:
Рад са такмичарем који је на званичном ЛЕН и ФИНА такмичењу постигао резултат 1.
Репрезентативног ранга ССВС и боље - 10 поена по такмичару;
Рад са спортистима који су учествовали на званичним домаћим или међународним
такмичењима постигли рангиран резултат репрезентативног ранга ССВС - 5 бодова по
такмичару;
Рад са спортистима који су учествовали на националном првенству и постигли резултат
савезног разреда 1 бод по такмичару;
Учешће са својим такмичарима на националном првенству 1 бод по такмичару.
Члан 8.
Тренерска лиценца се оверава сваке године и то у периоду од 10. до 30. децембра за наредну
годину. Лиценца се оварава тек након утврђивања валидности документације, коју подноси
власник лиценце канцеларији ССВС у периоду од 01. до 20. децембра исте. Услов годишње
овере лиценце је стицање образовне и/или струковне компетенце сумарно од најмање 10 бодова
годишње и то по најмање 5 бодова из образовне и 5 бодова из практичне компоненте, који се
доказују помоћу званичних докумената о учешћу на истим. За финално продужење лиценце за
нови трогодишњи период, потребно је у периоду важења лиценце (3 године) сумарно сакупити
најмање 30 бодова, где се вишак бодова из једне године не може преносити у наредну.
Након трогодишњег периода, основни услов обнављања лиценце је испуњење критеријума
сумарног бодовног скора, у складу са предходним ставом. Категорија лиценце се дефинише,
односно редефинише у новом трогодишњем периоду важења у складу са чланом 5. У случају не
испуњења критеријума сумарног бодовног скора губи се право на лиценцу пливачког тренера у
периоду од 1 (једне) године, у којем се мора обезбедити услов сумарног бодовног скора од 10
(десет) плус недостатак бодова из периода предходног важења лиценце. Након једне године, уз
услов испуњења поменутог бодовног скора, могуће је поново враћање лиценце по поступку за
издавање исте у складу са чланом 5. и чланом 10. овог правилника.
У случају немогућности испуњавања годишње бодовне квоте из здравственог или неког другог
личног или правног разлога, могуће је замрзнути статус лиценце на једну или више година,
односно највише до краја трајања важности исте, за шта се Комисији за издавање лиценце (на
канцеларију ССВС) доставља валидни званични документ - доказ (лекарски налаз, пресуда,
уговор о раду итд.) уз пропратни захтев са објашњењем истог.
Члан 9.
За издавање лиценце подносилац захтева плаћа административну таксу. Висину таксе и начин
плаћања за сваку годину одлучује УО ССВС.
Члан 10.
Тренери имају право на иницијално издавање лиценце уколико ССВС -у с назнаком за
Комисију за издавање лиценце ССВС упуте у писаној форми следеће:
молбу за издавање лиценце (образац у прилогу);
оверену копију дипломе о стручној квалификацији;
спортску биографију са доказима о постигнутим резултатима;
доказе о стицању образовних и струковно-практичних бодова (након иницијалног
издавања лиценци);
одговарајући доказ о уплати административне таксе за издавање лиценце.
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На основу критеријума Комисија за издавање лиценце може:
издати иницијалну или обнову лиценце;
тражити допуну документације у року од најмање 7 дана након утврђивања чињеничног
стања датог случаја, или,
не издати лиценцу уз писмено образложење.
У случају издавања лиценце за тренера страног држављанина - страни држављанин има и
преузима сва права и обавезе која су прописана овим Правилником.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
На основу члана 110. став 5. Закона о спорту Р Србије (“Службени гласник РС”, број 24/2011) и
ПРАВИЛНИКА о условима за обављање спортских делатности, а у складу са чланом 12. где се
каже: Организација може обављати делатност у области спорта ако има – Став 1). У радном
односу спортског стручњака са најмање високим образовањем у области спорта, односно
физичке културе; обавеза је сваког клуба да као руководиоца за главног тренера ангажује
најмање једног тренера са А лиценцом на 40 чланова клуба.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу даном усвајања од стране УО ССВС.

Председник ССО ССВС

Председник Управног одбора ССВС
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PRILOG
PROGRAM UŽESTRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA ZVANJE OPERATIVNI TRENER III STEPENA

Br.
NASTAVNI PREDMET
Užestručni
1. Teorija skokova u vodu
2. Tehnika skokova u vodu
3. Metodika obučavanja skokova u vodu
4. Modelovanje treninga skokova u vodu
5. Kondiciona priprema skokova u vodu
6. Stručna praksa
Ukupno:

Fond časova
144
12
32
32
28
16
24
144
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