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IIPABTIJIHI,IK O AO3BOJII'I 3A PAA

(nr4uEHur,rPArby)
AT JIE T CKI4X C TPYqIbAKA
oIIlIrTE ()APEAEE
Vnau

1.

(pa4 crpyursarca y aueruuu)

(1) Oarznr [paBr4nHr4KoM perynuue ce AeJroBarbe arJrercKr.rx orpyrrr-baKa, Kao H xpureprajy,nar,r
3a cruua*e EI4xoBor rpaBa Ha paA y o6nacru arJ.rernKe Ha reptzropnju Peny6:lr,r ne Cp6Hje.

(2) CrpyuH14 pal y arneruut4, y arnercKllM opraHuaaqrajar'ra xoje cy qraHar-le Auercxor
Caeesa Cp6aje, uory o6aeJbaru caMo crroprcKr4 crpyqrbauH rcoju ncnamarajy ycnore
npegeafeHe 3axonou o crropry rz nocetyjy ,{o3Bony 3a paA (JlrqeHrly) npegeraleny oBr.rM
npaBHJrHlrKoM r.r npaBr.rnrznra rue!y.napoAHe arJrercKe Qegepaunje (IAAF),

(3) Crpylua

BacnI'IrHo-o6pa:oaHa paA y o6lacru arJrerr4Ke Mory Aa o6aorsajy canao
c1'pyqrballH xoju urvrajy o4roaapajyhe o6pa:oaalbe HJrH o4roeapajyhr.r HaBo ocnoco6rseHocru y
o6lacru frlsuuxor BacrIHTaH,a 14 cnopra, flponr4caHe 3arcoHonr o cnopry z flpasulHr4KoM o
HoMeHKnar)?H cnoprcKrx 3aHuMarba H 3BaBa Peny6lraxe Cp6uje.

Vnau 2.
(auercxa cryqrbar.Iu H crpyqrbaua y ar:reruqa)
(1) CnoprcKa crp) {r6alrl4 y o6,lacru arJrerr4Ke (y
nuqa xoja rzvrajy:

.qaJberra

reKcry arJrercmrr crpyqrsarlu) cy

1.

ogroaapajyhe sncoro aJIH BI4rIe o6pasonarse y o6racrn cnopra H Sn:nvrce Kyrrype,
cTeqeHo y BHcoKotrIKoJrcKr,rM ycTaHoBaMa HnH

2.

ogronapajyhl4 HHBo crpyr{He ocnoco6rseHocrr,r creqeHe y cKnaAy ca 3axosol,r,
flpaeuluuxoM o HoMeHxnaryprz cnoprcKr,rx 3aHr4MaFba H 3BaFba Peny6llrrce Cp6uje u
oourrr flpasHJrHHKoM.

Y cnequ$uuHlau o6iacrzvra .(enyjy u cmpyuma4u y amremu4u. To cy nar.Ia Apyrr,rx
3aHl4Marba (,rexapu, ncI4xoJIo3H, [paBHI4IIH, eKoHoMHcrH, MeHauepv a cn.) xoja urr.lajy
ogroaapajyhe o6pa:oaalLe 3a re Bpcre nocJloBa 14 AonpaHoce KBaJrarernujoj peatuzaguju
crroprcKr,rx [poueca y arneTr,rur4.
(2)

Vnau

3.

(pasepcrarame arJrercKrrx crpyvmara)

(1) ArnercKn crpyqrLaul4 ce pasepcrasajy y cKnaAy ca fIpanulHHKoM o
y cnopry Peny6:ruxe Cp6nje.

3Barba H 3aHHMHrba

HoMeHKJrarypr4

Члан 4.
(стручни рад у атлетици)

(1) Стручни рад у атлетици, у смислу Закона о спорту РС и овог Правилника, посебно
обухвата: планирање и спровођење образовно-васпитних активности са децом и
омладином; тренинг атлетичара-такмичара; стручно оспособљавање и усавршавање
атлетских стручњака; контролу психофизичких и функционалних способности учесника
у атлетици; истраживачко-развојни и научно-истраживачки рад у атлетици; стручносаветодавни и стручно-информативни рад; планирање атлетских програма и пројеката;
документовање стручне литературе; креирање, планирање и организовање пропагандних
кампања и акција, односа са јавношћу и контаката са средствима јавног информисања у
области атлетике; планирање и спровођење такмичења и приредби; посредовање у
спортским трансферима; организовање спортског пословања; старање о безбедности,
реду и сигурности на атлетским такмичњима и приредбама.
(2) Стручни рад у атлетским клубовима који су чланови Атлетског Савеза Србије могу да
обављају искључиво:
1. Стручњаци који испуњавају услове предвиђене Овим и Правилником о
номенклатури спортских занимања и звања РС;
2. Лица која поседују дозволу за рад (Лиценцу) издату од стране међународне
атлетское федерације (IAAF).
Члан 5.
(обавеза перманентног образовања)

(1) Атлетски стручњаци су дужни да планирају и евидентирају стручни рад који
обављају у атлетским организацијама, у складу са правилима АСС која обавезно
уређују садржину планова рада и евиденције о реализацији стручног рада.
(2) Атлетски клубови утврђују обавезу образовања, стручног оспособљавања и
усавршавања стручњака у области атлетике и обезбеђују услове за остваривање тих
потреба, у сарадњи са Атлетским Савезом Србије.
Члан 6.
(стручно усавршавање)

(1) Под стручним усавршавањем подразумева се стицање знања и вештина
стручњака, које обухвата континуирану едукацију током радног века, као и учешће
на стручним и научним скуповима, семинарима и курсевима у области атлетике.
(2) Стручни савет Атлетског Савеза Србије на почетку календарске кодине утврђује
програм перманентног стручног образовања и прописује начин вредновања појединих
активности (предавања, семинара, саветовања и др.) које су од значаја за добијање и
обнављање дозволе за рад (лиценце).
Члан 7.
(издавање и обнављање лиценци)

(1) Атлетски Савез Србије, у сарадњи са високошколском установом са којом има
закључен уговор о стручној сарадњи, издаје, обнавља и одузима дозволу за рад
(Лиценцу) атлетским стручњацима, у складу са Законом о спорту, овим Правилником,
као и правилима надлежног међународног спортског савеза.
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(2) Атлетски Савез Србије води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих
дозвола за рад (Лиценци).
(3) Дозвола за рад (Лиценца) се атлетском стручњаку издаје за период од три године, у
складу са Oвим правилником.
(4) По истеку важења, атлетски стручњак је обавезан да обнови дозволу за рад
(Лиценцу) уз испуњавање посебних услова везаних за:
1. стручно усавршавање (кроз семинаре, клинике, учешће на конгресима,
такмичењима и сл.) и
2. резултате остварене у пракси које прописује и вреднује Атлетски Савез Србије.
(5) Дозвола за рад (Лиценца) издата спортском стручњаку од стране међународне
атлетске федерације сматра се важећом дозволом за рад, у смислу Закона о спорту, за
период на који издата.

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ АТЛЕТСКИХ СТРУЧЊАКА
Члан 8.
(општи услови за издавање лиценце)

(1) Атлетски савез Србије издаје одговарајућу дозволу за рад (Лиценцу) атлетском
стручњаку:
1. ако испуњава услове у погледу стручне спреме или стручне
оспособљености, односно ако има одговарајуће спортско звање, у складу
са Законом и Правилником о номенклатури спортских занимања и звања;
2. ако је регистрован у атлетском клубу који је члан Атлетског савеза Србије;
3. ако је здравствено способан за обављање стручног рада у атлетици;
4. ако је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио професионалну
праксу (практичан рад) у трајању од најмање 90 сати;
5. ако има одговарајуће радно или атлетско (такмичарско) искуство;
6. ако је обавио стручно усавршавање у складу са правилима Атлетског
савеза Србије;
7. ако спортском стручњаку није забрањено обављање стручног рада у
атлетици за период важења дозволе за рад;
8. ако има постигнуте одговарајуће спортске резултате, у складу са
спортским правилима Атлетског савеза Србије;
9. ако уплати накнаду за трошкове издавања дозволе за рад.
(2) При утврђивању испуњености услова из става 1. тачка 1) овог члана, у
поступку издавања дозволе за рад (Лиценце) не сме се вршити дискриминација
према високошколској установи у којој је стечена одговарајућа стручна спрема,
односно према организацији у области спорта у којој је стечена одговарајућа
стручна оспособљеност.
(3) Атлетски савез Србије може да изда дозволу за рад највишег нивоа само
стручњаку који има одговарајуће спортско звање које се стиче на основу стручне
спреме, односно кроз образовање у акредитованим високошколским установама у
области спорта и физичког васпитања, у складу са Законом и правилником којим
се уређује номенклатура спортских занимања и звања.
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Члан 9.
(општа правила за обнављање лиценци)

(1) Атлетски стручњак, ради обнављања дозволе за рад (Лиценце), подноси захтев
Атлетском савезу Србије 60 дана пре истека рока на који му је претходна дозвола
за рад издата.
(2) Атлетском стручњаку се може обновити дозволу за рад ако је, у складу са
Законом и овим правилником, у периоду важења дозволе за рад обавио укупно 24
часа стручног усавршавања (у просеку осам часова годишње) у складу са планом
и правилима Стручног савета АСС, и ако је у том периоду стекао одговарајуће
стручно искуство.
(3) Ако атлетски стручњак у току трајања дозволе за рад стекне више спортско
звање, сматра се да је испунио услове из става 2. овог члана.
(4) Атлетски стручњак који у току важења дозволе за рад стекне или задржи
статус врхунски спортски тренер – заслужни тренер или врхунски спортски
тренер – тренер међународног ранга, у складу са Националном категоризацијом
спортских стручњака, испуњава услове из става 2. овог члана.
(5) Атлетски стручњак који од раније (пре усвајања овог Правилника) поседује
неку од лиценци издату од стране Заједнице атлетских тренера АСС, обавезан је
да у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог Правилника Атлетском
савезу Србије поднесе захтев за издавање одговарајуће дозволе за рад, без обзира
на временски период за који му је стара „лиценца“ издата. На све имаоце старих
„лиценци“ Заједнице атлетских тренера примењују се сва правила и обавезе из
овог Правилника.
Члан 10.
(врсте лиценци)

(1) Овим Правилником су за атлетске стручњаке предвиђене три врсте (три нивоа)
дозволе за рад (Лиценце):
1. Основна лиценца (Basic),
2. Профи лиценца (Profy) и
3. Мастер лиценца (Master).
(2) За стицање сваке од три лиценце неопходно је испунити опште и посебне услове
прописане овим Правилником.
(3) Врстом (нивоом) лиценце регулише се врста послова које може да обавља лице
ангажовано у области атлетике.
(4) Самоиницијативно обављање послова у атлетским организацијама које су чланови
АСС, без поседовања одговарајуће лиценце, аутоматски суспендује лице без лиценце
из започетих послова и захтева покретање поступка пред дисцилинском комисијом
Атлетског Савеза Србије и пријаву надлежном органу за стручни надзор и
инспекцијске послове ресорног Министарства.
Члан 11.
(услови за стицање основне лиценце)

(1) За стицање Основне лиценце (основне дозволе за рад) у области атлетике на
територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:
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1. Минимално стечено звање Оперативни тренер атлетике, а у складу са
Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије;
2. Најмање једногодишње радно искуство на пословима демонстратора или
сарадника тренера у клубу који је регистрован од стране АСС;
3. Измирене финансијске обавезе према Атлетском Савезу Србије, на име
трошкова издавања лиценце.
(2) Основна лиценца за рад у области атлетике се мора обновити након три године, при
чему Атлетски Савез Србије може да пропише и додатне услове за свако наредно
обнављање лиценце које се састоји од активног учествовања на стручним семинарима,
предвиђеним годишњим планом перманентног стручног образовања АСС.
Члан 12.
(послови са основном лиценцом)

(1) Важећа Основна лиценца атлетском стручњаку омогућава да (у сарадњи са
Атлетским Савезом Србије и под његовим надзором), на триторији Републике Србије,
самостално или у оквиру атлетског клуба спроводи обуку почетника и подучава их
атлетским вештинама.
(2) Лице које поседује Основну лиценцу не може самостално да планира и спроводи
тренажни процес, већ му за то мора бити одређен ментор у оквиру атлетског клуба у
којем је ангажован.
(3) Лице које поседује Основну лиценцу не може бити пријављено као вођа екипе нити
одговорно лице на званичним атлетским такмичењима у земљи и иностранству.
Члан 13.
(услови за стицање профи лиценце)

(1) За стицање Профи лиценце у области атлетике на територији Републике Србије,
неопходни су следећи услови:
1. Минимално стечено звање Оперативни тренер атлетике у складу са
Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије;
2. Најмање трогодишње радно искуство на пословима демонстратора, сарадника
или тренера атлетике у клубу који је регистрован од стране АСС;
3. Измирене финансијске обавезе према Атлетском Савезу Србије, на име
трошкова издавања лиценце.
(2) Профи лиценца за рад у области атлетике се мора обновити након три године, при
чему Атлетски Савез Србије може да пропише и додатне услове за свако наредно
обнављање лиценце. Ови услови подразумевају:
1. активног учествовања на стручним семинарима предвиђеним годишњим планом
перманентног стручног образовања АСС,
2. допринос атлетског стручњака пракси,
3. остварене резултати на домаћим и међународним такмичењима.
(3) Процену испуњености услова из става 1. и 2. овог члана спроводи Комисија за
лиценцирање Атлетског Савеза Србије.
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Члан 14.
(послови са профи лиценцом)

(1) Важећа Профи лиценца атлетском стручњаку омогућава да (у сарадњи са
Атлетским Савезом Србије и под његовим надзором) на триторији Републике Србије
обавља следеће послове у области атлетике:
-

Самостално или у оквиру атлетског клуба спроводи обуку почетника и подучава
их атлетским вештинама;
Самостално или у оквиру атлетског клуба спроводи тренажни процес
селектираних атлетичара;
Обавља послове вође екипе или одговорног лица на званичним атлетским
такмичењима у земљи и иностранству;
Буде ангажован за националног тренера од стране Атлетског Савеза Србије.
Члан 15.
(услови за стицање мастер лиценце)

(1) За стицање Мастер лиценце у области атлетике на територији Републике Србије,
неопходни су следећи услови:
1. Минимално стечено звање Тренер атлетике кроз систем високих струковних
или академских студија, у складу са Правилником о номенклатури спортских
занимања и звања Републике Србије;
2. Најмање четворогодишње радно искуство на пословима тренера у клубу који је
регистрован од стране АСС;
3. Измирене финансијске обавезе према Атлетском Савезу Србије, на име
трошкова издавања лиценце;
(2) Мастер лиценца за рад у области атлетике се мора обновити након три године, при
чему Атлетски Савез Србије може да пропише и додатне услове за свако наредно
обнављање лиценце. Ови услови подразумевају:
1. активног учествовања на стручним семинарима предвиђеним годишњим планом
перманентног стручног образовања АСС;
2. допринос атлетског стручњака пракси;
3. остварени резултати на домаћим и међународним такмичењима.
(3) Процену испуњености услова из става 1. и 2. овог члана спроводи Комисија за
лиценцирање Атлетског Савеза Србије.
Члан 16.
(послови са мастер лиценцом)

(1) Важећа Мастер лиценца атлетском стручњаку омогућава да (у сарадњи са
Атлетским Савезом Србије и под његовим надзором) на триторији Републике Србије
обавља следеће послове у области атлетике:
- Самостално или у оквиру атлетског клуба спроводи обуку почетника и подучава
их атлетским вештинама;
- Самостално или у оквиру атлетског клуба спроводи тренажни процес
селектираних атлетичара;
- Обавља послове вође екипе или одговорног лица на званичним атлетским
такмичењима у земљи и иностранству;
- Буде ангажован за националног тренера од стране Атлетског Савеза Србије;
- Буде ангажован за савезног капитена од стране Атлетског Савеза Србије.
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Члан 17.
(лиценцирање стручњака са завршеним спортским факултетом или вишом школом)

(1) Кандидати који су у акредитованој високошколској установи завршили студијски
програм из области атлетике и стекли одговарајуће високо (или више) образовање,
аутоматски стичу дозволу за рад (Лиценцу) свих нивоа, осим највише.
(2) Кандидати из става 1. овог члана, имају право да затраже аутоматско издавање
одговарајуће дозволе за рад (Лиценце), најкасније пет године од дана завршетка
школовања. По истеку петогодишњег периода ово право престаје и на кандидате из
става 1. овог члана се примењују све одредбе овог правилника којима се дефинишу
општи и посебни услови за стицање појединих лиценци.
(3) Стручни савет Атлетског Савеза Србије, у сарадњи са високошколском установом,
а у складу са чланом 15. овог Правилника и са стандардима међународне атлетске
федерације, кандидатима из става 1. овог члана може да одреди додатне критеријуме за
добијање Мастер лиценце (дозволе за рад највишег нивоа).
(4) По истеку важеће лиценце, на кандидате из става 1. овог члана се примењују сви
услови за обнављање дозволе за рад (Лиценце) прописани овоим Правилником.
ПОСТУПАК ЛИЦЕНЦИРАЊА АТЛЕТСКИХ СТРУЧЊАКА
Члан 18.
(поступак лиценцирања; улога и састав комисије за лиценцирање)

(1) Поступак лиценцирања спроводи Комисија за лиценцирање коју именује Управни
одбор АСС. Поступак лиценцирања се спроводи на основу поднете документације.
(2) Комисија за лиценцирање из става 1. овог члана је орган Управног одбора АСС и
њему је директно одговорна за свој рад.
(3) Комисију за лиценцирање сачињавају три члана и то:
1. Председник Стручног савета АСС,
2. Представник акредитоване високошколске установе са којом АСС има закључен
уговор о стручној сарадњи, а који је изабран у наставничко звање из области
спорта и физичког васпитања, и
3. Представник Заједнице атлетских тренера Србије који има минимално звање
тренера атлетике стечено кроз систем високог образовања у складу са
Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије.
Члан 19.
(документација за лиценцирање атлетских стручњака)

(1) Комплетна документација у поступку лиценцирања атлетских стручњака мора да
садржи следеће:
-

Захтев за издавање лиценце попуњен на прописаном обрасцу;
Кратку биографију (CV);
Две фотографије (као за личну карту или пасош);
Доказ о измирењу трошкова поступка лиценцирања који се уплаћују на
рачун АСС (уплатница или извод из банке);
Доказ о стеченом степену образовања или стручне оспособњености (оверена
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-

Диплома или Уверење);
Друге потребне доказе прописане овим Правилником, у зависности од врсте
лиценце која се тражи.

(2) Документацију прописану овим Правилником атлетски стручњак предаје Заједници
атлетских тренера која је проверава и комплетира у складу са одредбама овог
Правилника, а затим је прослеђује комисији за лиценцирање на одлучивање.
Члан 20.
(поступак лиценцирања и жалба на одлуке)

(1) Поступак издавања Лиценце (дозволе за рад) атлетским стручњацима, без обзира на
врсту лиценце, спроводи се на следећи начин:
1. Заинтересовани атлетски стручњак свој захтев за лиценцирање са прописаном
документацијом доставља Заједници атлетских тренера АСС;
2. Заједница атлетских тренера комплетира документацију и прослеђује је са
својим предлогом Комисији за лиценцирање на одлучивање.
3. Документацију прегледају и анализирају чланови Комисије за лиценцирање у
складу са стандардима прописаним овим Правилником. Уколико документација
није комплетна, Комисија за лиценцирање о томе обавештава подносиоца
захтева и налаже му да је комплетира у року од 15 дана. Уколико ни тада
документације не буде комплетна, Захтев се аутоматски одбацује.
4. Комисија за лиценцирање разматра искључиво комплетну документацију и у
року од 30 дана, рачунајући од дана када је документација евидентирана као
комплетна, подносиоца захтева обавештава о својој одлуци.
5. Атлетски Савез Србије подносиоцу захтева, који је позитивно решен, издаје
дозволу за рад (лиценцу) потписану од стране овлашћеног лица. У случају када
је захтев одбијен, Комисија за лиценцирање о томе обавештава подносиоца,
образлаже разлог за неиздавање Лиценце и даје поуку о правном леку.
(2) На одлуку Комисије за лиценцирање АСС кандидат који није добио дозволу за рад,
има право жалбе Управном одбору АСС и то у року од 8 дана од дана пријема одлуке.
Управни одбор АСС може да одбије или усвоји жалбу. Уколико Управни одбор АСС
усвоји жалбу, наложиће Комисији за лиценцирање АСС да преиспита своју одлуку.
У случају да Комисија за лиценцирање АСС поново донесе одлуку да подносилац
захтева за лиценцирање не испуњава услове прописане за добијање лиценце,
подносилац захтева за лиценцирање има право жалбе Управном одбору АСС и то у
року од 8 дана од дана пријема одлуке. Одлука Управног одбора АСС је коначна.
Члан 21.
(изглед и садржај обрасца дозволе за рад атлетског стручњака)

(1) Дозвола за рад (Лиценца) се атлетском стручњаку издаје на обрасцу димензија 85 x
55 милиметара. Штампа се на 200-грамском картону и налази се у пластифицираном
заштитном омоту. Различити нивои лиценци атлетских стручњака се штампају словима
различитих боја и на различито тонираним подлогама и то:
- Основна лиценца (Basic) – Бела подлога са црним словима
- Профи лиценца (Profy) – Плава подлога са белим словима
- Мастер лиценца (Master) – Црвена подлога са белим словима
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(2) Дозвола за рад атлетског стручњака обавезно садржи:
• Атлетски савез Србије и визуелни лого АСС,
• Име и презиме спортског стручњака,
• Редни број дозволе за рад,
• Датум издавања,
• Рок важности,
• Место за фотографију спортског стручњака,
• Послове који могу на основу дозволе да обављају,
• Печат АСС,
• Потпис лица овлашћеног за заступање АСС.
Члан 22.
(плаћање трошкова)
(1) Управни одбор АСС утврђује трошкове издавања и обнављања дозволе за рад, уз
претходну сагласност Министарства надлежног за спорт.

(2) Трошкове лиценцирања, стручног образовања, оспособљавања и усавршавања
плаћају директно атлетске организације или заинтересовани појединци, а у посебним
случајевима трћа лица (спонзори, донатори и сл) у складу са Законом.

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА И ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
Члан 23.
(важност и продужење лиценце)

(1) Дозвола за рад у области атлетике (Лиценца) аутоматски престаје да важи на дан
истека периода на који је издата.
(2) Атлетски стручњак је у обавези да од Комисије за лиценцирање Атлетског Савеза
Србије затражи продужење исте или издавање друге лиценце 60 дана пре истека
важеће. Уколико Комисија за лиценцирање у року од 60 дана не реши благовремено
поднети захтев, односно својом неажурношћу прекорачи рок до којег је важила
претходна лиценца, атлетски стручњак има право да и даље обављају послове које му
је омогућавала истекла лиценца, све до тренутка обнављања старе или издавања нове
лиценце.
Члан 24.
(одузимање лиценце)

(1) Атлетски савез Србије одузима дозволу за рад (Лиценцу) атлетском
стручњаку, и то:
1) ако престане да испуњава услове за издавање дозволе за рад прописане
овим правилником;
2) ако обавља стручни рад за коју му није издата дозвола за рад;
3) ако је теже прекршио обавезе у вези стручног рада, утврђене Законом и
спортским правилима надлежног националног спортског савеза;
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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;
6) ако се накнадно утврди да је поднео неистиниту или кривотворену
документацију на основу које му је издата лиценца;
7) ако у периоду трајања лиценце изгуби услове неопходне за поседовање
издате лиценце;
8) ако својим активностима нарушава углед Атлетског Савеза Србије и служи
се нечасним и недозвољеним средствима.
(2) Атлетски стручњак коме је одузета дозвола за рад у складу са ставом 1. овог
члана мора у року од осам дана од дана пријема одлуке о одузимању дозволе за
рад (Лиценце) да је врати Атлетском савезу Србије.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
(важност старих тренерских легитимација – „лиценци“)

(1) Тренерске легитимације различитих категорија (нивоа) које је раније издала
Заједница атлетских тренера (ЗАТАС), а које су у претходној пракси третиране као
„лиценце“, важе као дозволе за рад (лиценце) у смислу овог Правилника у периоду од
6 (шест) месеци од дана ступања на снагу овог Правилника. Током шестомесечног
периода сви атлетски стручњаци имају обавезу да, према процедури прописаној овим
Правилником, поднесу захтев за издавање дозволе за рад (Лиценце) усклађене са
Законом о спорту РС, Правилником о номенклатури спортских занимања и звања у
Републици Србији и овим Правилником.
(2) Тренерске легитимације различитих категорија (нивоа) које је раније издала
Заједница атлетских тренера не гарантују аутоматско издавање било ког нивоа
дозволе за рад (Лиценце).
(3) Тренерске легитимације различитих категорија (нивоа) које је раније издала
Заједница атлетских тренера задржавају статус интерних докумената Заједнице
атлетских тренера и биће уважене од стране АСС само као стручне препоруке
приликом спровођења поступка категоризације атлетских стручњака коју прописује
надлежно Министарство и Спортски Савез Србије.
(4) У спорним случајевима, на лица са старим тренерским легитимацијама које су у
пракси називане „лиценцама“, које је издавала Заједница атлетских тренера,
примењују се прелазне одредбе овог Правилника.
Члан 26.
(прелазни период и решавање спорних ситуација)

(1) Због превазилажења несклада између праксе која је важила пре доношења овог
Правилника и актуелног стања у атлетици Републике Србије, одређује се Прелазни
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IIepl4oA. 3a cse o4pe46e oror fIpau4JIHI4Ka rpena3Hr4 nepr4oA rpaje
rueceqn) oA AaHa rberoBor cryrrarLa Ha cHary.

jegny roluny

(12

(2) cee cnopHe craryauraje roKoM rpena3Hor repaoAa peuaaahe ynpaeHn oA6op

Auercror

Caee:a Cp6raje, Ha ocHoBy MurrrJberLa Korvrncaje 3a nurleHur4parue ACC.

Vnan 27.
(upauouraxHoc'r npauulHuxa)

(l) Oraj llpanunHur cryna Ha cHary ocMor AaHa oA o6janrsnrarsa Ha orJracHoj ra6n1a u
cajry ACC. I'beroeI,IT\4 crynarreM Ha cHary npecrajy Aa Baxe cBa HopMararsa arra ACC
roja ce Ha 6ulo xoja uavaH o.[Hoce Ha nhrleHunparte, Kao H cBa rrpaBr4na a o6uuajw xojz ce
oAHoce Ha IB,{aBarLa nHueHuI4 arJrercKnM crpyqrrarraMa, a xojn cy ce npnMerLuBanv y
ilepl{oAy npe yceajama oBor flpaouluuxa.

V Beorpa4y,
20. 03. 2013.
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