На основу Члана 11. Статута Боћарског савеза Србије и члана 100. Закона о спорту,
Управни одбор Боћарског савеза Србије на седници одржаној 17.03. 2017. године усвојио је

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ РАДУ У
БОЋАРСКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник о стручном раду у Боћарском савезу Србије (у даљем тексту – Правилник)
регулише питања која су од значаја за стручни рад спортских стручњака (тренера) у оквиру
Боћарског савеза Србије (у даљем тексту – БСС).
Овим Правилником разрађују се одредбе које је прописао Закон о спорту, као и
подзаконски акти а који се односе на питање рада спортских стручњака.
Члан 2.
Основни носиоци уређења система по питању стручног рада у БСС су: Управни одбор
БСС и Удружење боћарских тренера Србије.

1. СТРУЧНИ РАД У СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И БСС
Члан 3.
Стручни рад у клубовима члановима БСС и у Боћарском савезу Србије могу да обављају
спортски стручњаци (тренери) у складу са овим Правилником и осталим законским прописима
које прописује Министарство омладине и спорта Републике Србије.
Члан 4.
Свако кршење овог Правилника од стране спортских стручњака наведених у овом
Правилнику подлеже дисциплинској оговорности и санкционишу се на основу Дисциплинског
правилника БСС.

2. СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ (ТРЕНЕРИ)
Члан 5.
Стручни рад у клубовима члановима БСС могу да обављају спортски стручњаци
(тренери) у боћању како је то регулисано овим Правилником.
Спортски стручњаци су лица која имају одговарајуће образовање у области спорта,
односно физичке културе или су завршили стручно оспособљавање за обављање одређених
стручних послова у боћарском спорту.
Рад са децом до 16 година старости дозвољен је следећим спортским стручњацима:
- спортски стручњаци са завршеним образовањем из подручка спорта и физичке културе;
- спортски стручњаци са завршеним стручним оспособљавањем, а који су посебно стручно
оспособљен за рад са децом у складу са Законом о спорту и подзаконским актима.

-

спортски стручњаци који раде се са децом до 16. година могу и даље да обављају тај посао,
ако су до ступања на снагу овог закона (16.02.2016. г.) најмање 25 година
обављали васпитно-образовни рад, од чега најмање 15 година у раду са децом, а наоснову
потврде БСС.
Члан 6.

Евиденцију боћарских тренера води канцеларија БСС. Подаци о боћарским тренерима се
објављују на званичом интернет сајту БСС. У јавном подацима који се објављују на интернету
БСС, наводе се следећи подаци: име и презиме, стручно звање у спорту, ниво дозволе за рад,
клуб у којем је спортских стручњак ангажован и рок важења дозволе за рад.
Члан 7.
Под одговарајућим образовањем сматра се завршено образовање у следећим образовним
установама:
- Факултет за физичко васпитање и спорт (VII-1 и VIII степен стручне спреме);
- Струковне студије из подручја боћања (VII степен стручне спреме);
- Виша тренерска школа из подручја боћања (VI степен стручне спреме).
Члан 8.
Под одговарајућим оспособљавањем сматра се завршено стручно оспособљавање III
нивоа (оперативни тренер боћања) са фондом од 240 часова.

3. ШКОЛОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА
Члан 9.
На основу Закона о спорту Управни одбор БСС ће склопити, са високошколским
установама уговоре о пословно техничкој сарадњи на школовању и оспособљавању спортских
стручњака.
Члан 10.
Код издавања дозвола за рад држављанима Србије (лиценцирање тренера) БСС ће да
призна све издате дипломе или уверења о завршеном образовању у подручју спорта из смера
боћања и оспособљености од стране факултета спорта и физичког васпитања, и осталих
установа које су акредитоване за вршење школовања и оспособљавања спортских стручњака у
боћању, а у складу са законским прописима.
Страни спортски стручњаци, односно лица са страним држављанством који имају
одговарајуће образовање или стручну оспособљеност у области спорта, у складу са законом
државе чији су држављани, сматрају се спортским стручњаком у смислу овог закона.
За признавање међународне дозволе за рад (међународна лиценца у боћању) признаје се
само међународна лиценца која је издата од надлежне комисије Светске боћарске федерације
(ФИБ).

4. ДОЗВОЛА ЗА РАД (ЛИЦЕНЦА) СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА
Члан 11.
Издавање дозвола за рад (лиценца) спортским стручњацима врши БСС у сарадњи са
високошколском установом која има акредитован програм школовања кадрова из подручја
спорта, а са којом БСС склопи уговор о пословно техничкој сарадњи.

Управни одбор БСС издаје дозволе за рад и доноси одлуку о лиценцираним тренерима
за период од три године.
Члан 12.
Молбу за издавање дозволе за рад у БСС подноси спортски стручњак (тренер) лично.
Захтев за издавање дозволе за рад тренера мора да садржи следеће:
1. име и презиме спортског стручњака;
2. фотографију (може се доставити и у електронској форми);
3. уговор са боћарском организацијом о ангажовању, са наведеном узрасном категоријом са
којом спортски стручњак (тренер) ради или одлуку о именовању за тренера, ако је тренер
члан клуба;
4. копија дипломе или уверења о оспособљености;
5. потврда клуба о тренерском стажу;
6. потврда клуба о постигнутим резултатима у раду са спортистима;
7. лекарско уверење.
Члан 13.
Важење издате дозволе за рад (лиценце) је три године од дана издавања дозволе за рад од
стране Управног одбора БСС.
Члан 14.
Спортском стручњаку се може издати или обновити дозвола за рад уколико су испуњени
следећи услови:
1. да има потребну стручну спрему или стручне оспособљеност;
2. да има спортског звање у складу са номенклатуром спортских звања и занимања;
3. да је члан Удружења боћарских тренера Србије;
4. да је здравствено способан;
5. да има стручно или такмичарско искуство;
6. да се стручно усавршавао у протеклом периоду;
7. да има одређене спортске резултате у протеклом периоду као тренер;
8. да спортском стручњаку није забрањено обављање стручног рада у тренутку издавања
дозволе за рад;
9. да уплати предвиђену таксу за издавање дозволе за рад.
Боћарски савез Србије на основу увида у достављену документацију и након испуњења
свих горе наведениух услова издаје тренерску дозволу за рад одговарајућег нивоа.
Члан 15.
У тренерској дозволи за рад пишу следећи подаци:
- Боћарски савез Србије;
- Тренерска дозвола за рад;
- Број дозволе за рад;
- Спортско звање;
- Датум издавања и рок важења;
- печат и потпис одговорног лица БСС.
Члан 16.
Присуствовање семинару у организацији БСС је обавезно за све тренере. Евиденцију
присуствовања тренера води надлежни орган БСС.

Члан 17.
Тренери могу да напредују у нивоу лиценце и то само у случају да су њихови спортисти
постигли врхунске спортске резултате.
Под врхунским спортским резултатом сматрају се освојене медаље на светским и
европским првенствима у узрасту сениора, јуниора и кадета, као и освојене титуле сениорског
првака на државном првенству.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор БСС, а на предлог Удружења
тренера.
Члан 19.
Једини орган меродаван за тумачење овог правилника је Управни одбор БСС.
Члан 20.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о стручном раду у БСС
усвојен 18.03.2015. године.
Члан 21.
Правилник се објављује на званичном интернет сајту БСС.
Члан 22.
Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Управног одбора БСС.

У Београду, 17.03.2017. године

ПРЕДСЕДНИК УО
Милан Милеуснић

