На основу члана 111 Закона о високом образовању ("Сл.. гласник
РС", br. 88/2017,27/2018 и 73/2018), члана 101 и 102. Статута Високе школе
струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици (посл. бр. 700/01/18
од 04. 05. 2018.), у складу са Правилником о стручном оспособљавању за обављање
одређених стручних послова у спорту („Сл. гласник РС, бр. 8/2013) , Наставно-стручно
веће Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици,
на седници одржаној дана 06.02.2019.године донело је

ПРАВИЛНИК
О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И
УСАВРШАВАЊУ КАДРОВА У СПОРТУ
Члан 1.
Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици (у
даљем тексту: Школа), у оквиру своје делатности реализује програме сталног стручног
оспособљавања и усавршавања кадрова у спорту ван оквира акредитованих студијских
програма.
Члан 2.
Програми сталног стручног оспособљавања и усавршавања реализују се путем
наставних активности, курсева, семинара, саветовања и др., а заснивају се на
упознавању кандидата са појединим областима струке и науке ради проширивања и
продубљивања стеченог знања и успешног рада у пракси.
Члан 3.
На Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици
може се стећи сертификат односно уверење за спортско занимање и звање спортски
оперативни тренер за следеће спортове: кошарка,одбојка,рукомет,фудбал,борилачки
спортови, атлетика и фитнес.
Спортски оперативни тренер у спорту је занимање лица која учествују у
демонстрирању спортских вештина, програмирању, планирању и реализацији стручнопедагошког рада у одређеној спортској грани. Карактеристични послови спортског
оперативног тренера у спорту су: планирање тренажног процеса, 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 извештаја о раду; обезбеђивање материјално
техничких услова за извођење вежбања и тренажног процеса.
Стручно-васпитни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који имају
више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта. Децом се
сматрају лица која имају мање од 16 година.
Лица са звањем оперативни спортски тренер не могу да реализују самостално
тренажни процес спортистима млађима од 16 година без присуства спортског
стручњака који има одговарајуће више или високо образовање у области физичког
васпитања и спорта.

Члан 4.
Програм стручног оспособљавања за спортског оперативног тренера реализује се у
непосредној сарадњи са спортским клубовима и надлежним гранским савезима, а који
су члановиспортскогСавезаСуботице, спортског Савеза Војводине и Србије.
Пријаве кандидата се могу подносити појединачно или организовано преко гранског
или територијалног спортског савеза. Да би се неко самостално пријавио и отпочео са
стручним оспособљавањем неопходно је да лично дође у Школу, поднесе потребну
документацију и попуни пријаву.
На програм стручног оспособљавања и усавршавања за спортског оперативног тренера
могу бити уписана лица која имају статус полазника,са претходно стеченим најмање
средњим образовањем (у трогодишњем или четворогодишњем трајању о чему подносе
доказ), и која задовоље проверу техничко-тактичког знања у конкретном спорту у коме
се полазник усавршава и приложе лекарско уверење о општој здравственој
способности.
Лице из става 2. овог члана нема статус студента, у смислу Закона о високом
образовању.
Члан 5.
Програм стручног оспособљавања и усавршавања у трајању од 240 часова је намењен
свим заинтересованим кандидатима, а пре свега тренерима који већ раде у пракси, а у
складу са Законом о спорту немају потребно звање, као и спортистима који су
завршили или завршавају каријеру и желе да се посвете стручно – педагошком раду.
Лицу које савлада програм стручног оспособљавања и усавршавања за спортског
оперативног тренера издаје се сертификат (уверење) на српском и енглеском језику, о
стручној оспособљености за звање у области спорта којим се остварује право на
добијање дозволе за рад (лиценце) од матичног гранског савеза, а у складу са
Правилником о дозволи за рад спортских стручњака(Сл. гласник РС број 7/2013).
Члан 6.
Стручно оспособљавање и усавршавања кадрова за спортског оперативног тренера
одвија се ван оквира студијских програма Високе школе струковних студија за
образовање васпитача и тренера у Суботици, и не подлеже режиму правила студирања
по акредитованим студијским програмима Високе школе струковних студија за
образовање васпитача и тренера у Суботици.
Члан 7.
Стручно оспособљавање и усавршавање обухвата оспособљеност 3. нивоа кроз
теоријску и практичну обуку у трајању од 240 часова. Реализује се најдуже током 12
месеци, и концентрисано је у два блока наставе.
Наставни план и програм са фондом часова и силабусима је саставни део овог
Правилника(Прилог 1).
У случају мањег броја од 10 полазника на поједином спорту, Школа задржава право
да се настава спроводи и реализује по менторском принципу, као консултативна, при

чему кандидат, у договору са реализаторима наставе, полаже предвиђене испите на
крају курса.
Стручно-педагошка пракса се обавља у матичним спортским клубовима, при чему
полазник води дневник рада(Прилог 2, дневник стручне праксе). По обављању стручно
- педагошке праксе, полазник доносипотврду спортске организације, те оверен и
потписан дневник рада од стране спортске организације о обављеној стручнопедагошкој пракси.
Члан 8.
Испуњавањем обавеза везаних за садржаје свих предмета, полазник стиче право на
завршну проверу знања, из спорта за који се определио, полагањем стручног усменог
завршног испита.
Стручни усмени завршни испит полаже се пред комисијом од најмање 3 члана
(председник и 2 члана). Одговорно лице за програм сталног стручног оспособљавања и
усавршавања кадрова у спорту именује председника, чланове испитне комисије и
заменике чланова(за случај спречености или изузимања члана) из круга лица која
суучествовала у извођењу наставних активности (наставници и сарадници).
Председник је по правилу предметни наставник. Најмање 2 члана морају имати високо
образовање.
Члан 9.
Школа самостално реализује теоријску наставу, консултације и испите из општестручних предмета (укупан фонд 102 часа). Школа реализује и комплетну наставу,
консултације и испите из ужестручних предмета (138 часова), али само за спортове за
које има компетентне стручњаке (кошарка,одбојка,рукомет,фудбал,борилачки
спортови,атлетика, фитнес и др.). Цена курсаће бити одређена ценовником који ће
бити саставни део овог Правилника(Прилог 3).Цена курсаукључује теоријску
наставу, консултације,практичну наставу, вежбе, испите, вођење евиденције коју је
прописало надлежно Министарство и издавање сертификата.
Стручно-педагошка пракса се обавља у матичним спортским клубовима.
Члан 10.
У случају да Школа не поседује уже-стручни кадар за одређену спортску
грану,настава из ужестручних предмета и практична наставаможе да се организује
у склопу гранског савеза, територијалног спортског савеза или спортског клуба,
уколико исти поседују компетентне особе за вођење ужестручних предмета, а које се
одвија уз обавезно менторство Школе.
Члан 11.
Спортисти, који већ поседују образовање за спортског оперативног тренера у одређеној
спортској грани, а желе да прошире образовање и на другуграну спорта, неопходно је
да
положе
све
уже-стручне
предмете
нове
спортске
гране,
попосебнојценирегулисанојценовником.
Када се упис врши организовано преко гранских савеза или територијалног савеза
могуће је формирати посебне групе и постићи ниже цене наставе,што регулише

Савет Школе својом одлуком, при чему може тражити стручно мишљење актива
спортског смера.
Члан 12.
Износ цене курса је могуће уплатити у две једнаке рате на рачун Школе. Доказ о
уплати прве рате доставља се при пријави кандидата, а доказ о уплати друге рате
потребно је доставити пре одбране завршног рада.
Члан 13.
У свим осталим случајевима цена зависи од материјалних трошкова и специфичности
организовања наставе и може да варира од спорта до спорта, што се регулише
одлукама Школе при чему се може тражити стручно мишљење актива спортског
смера.
Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.

У Суботици, дана 06.02.2019.године
Број: 177-03/19

Директор
др Надежда Родић

