На основу чл.25., чл.26. и чл.102. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011,
99/2011), и члана 21. Статута Тениског савеза Србије, чл.2. Правилника о дозволи за
рад спортских стручњака Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.7/2013) и
Правилника о номенклатури спортских занимања и звања(„Сл.гласник РС“
бр.7/2013), Управни одборТСС, на седници одржаној ....................2015.год. усвојио је

ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛИ ЗА РАД
(ЛИЦЕНЦИРАЊУ)
ТЕНИСКИХ ТРЕНЕРА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Рад тениских тренера

Члан 1.
Овим правилником регулише се деловање тениских тренера, као и критеријуми за стицање
њиховог права на рад на територији Републике Србије.
Стручни рад у области тениса, у спортским организацијама које су чланице ТСС, могу
обављати само спортски стручњаци који испуњавају услове предвиђене Законом о спорту и
поседују дозволу за рад (Лиценцу) предвиђену овим правилником и правилима ИТФ-а.
Стручни васпитно-образовни рад у области тениса могу да обављају само стручњаци који
имају одговарајуће образовање или одговарајући ниво оспособљености у области физичког
васпитања и спорта, прописане Законом о спорту и Правилником о номенклатури спортских
занимања и звања Републике Србије.
Спортски стучњаци за тенис и стручњаци у тенису

Члан 2.
Спортски стручњаци у области тениса су лица која имају:
1. одговарајуће високо или више образовање у области спорта и физичке културе, стечено
у високошколским установама или
2. одговарајући ниво стручне оспособљености стечене у складу са Законом, Правилником
о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије и овим Правилником.
У специфичним областима делују и Стручњаци у тенису. То су лица других занимања
(лекари, психолози, правници, економисти, менаџери и сл.) која имају одговарајуће
образовање за те врсте послова и доприносе квалитетнијој реализацији спортских процеса у
тенису.

Разврставање тениских стручњака

Члан 3.
Стручњаци за тенис се разврставају у складу са Правилником о номенклатури звања и
занимања у Спорту републике Србије.
Стручни рад у тенису
Члан 4.
Стручни рад у тенису, у смислу Закона о спорту РС и овог Правилника, посебно обухвата:
планирање и спровођење образовно-васпитних активности са децом и омладином; тренинг
такмичара; стручно оспособљавање и усавршавање стручњака; контролу психофизичких и
функционалних способности учесника у тенису; истраживачко-развојни и научноистраживачки рад; стручно-саветодавни и стручно-информативни рад; планирање спортских
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 тениса; планирање и спровођење такмичења и приредби;
посредовање у спортским трансферима; организовање спортског пословања; старање о
безбедности, реду и сигурности на такмичењима и приредбама.
Стручни рад у клубовима који су чланови ТСС могу да обављају искључиво:

-

Стручњаци који испуњавају услове предвиђене Овим и Правилником о номенклатури
спортских занимања и звања РС;

-

Лица која поседују дозволу за рад (Лиценцу) издату од стране ИТФ-а.
Обавеза перманентног образовања

Члан 5.
Тениски стручњацису дужни да планирају и евидентирају стручни рад који обављају у
спортским организацијама за тенис, у складу са правилима ТСС која обавезно уређују
садржину планова рада и евиденције о реализацији стручног рада.
Спортски клубовиутврђују обавезу образовања, стручног оспособљавања и усавршавања
стручњака у области тениса, и обезбеђују услове за остваривање тих потреба, у сарадњи са
ТСС.

Стручно усавршавање
Члан 6.
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 тениса.
Тренерски одборТСС 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).
Издавање и обнављање лиценци- дозвола за рад

Члан 7.
ТСС, у сарадњи са високошколском установом са којом има закључен уговор о стручној
сарадњи, издаје, обнавља и одузима дозволу за рад (Лиценцу)тениским стручњацима, у складу
са Законом о спорту, овим Правилником, као и правилима надлежног међународног спортског
савеза.
ТСС води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих дозвола за рад (Лиценци).
Дозвола за рад (Лиценца) се тениском стручњакуиздаје за период од три године, у складу са
Oвим правилником.
По истеку важења, тениски стручњак је обавезан да обнови дозволу за рад (Лиценцу) уз
испуњавање посебних услова везаних за:
-

стручно усавршавање (кроз семинаре, клинике, учешће на конгресима, такмичењима и
сл.) и
резултате остварене у пракси које прописује и вреднује ТСС.

Дозвола за рад (Лиценца) издата спортском стручњаку од стране међународне федерације
сматра се важећом дозволом за рад, у смислу Закона о спорту, за период на који издата.
ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТРУЧЊАКА
Општи услови за издавање
Члан 8.

ТСС издаје одговарајућу дозволу за рад (Лиценцу) тениском стручњаку:
- 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;
- ако је регистрован у клубу који је члан ТСС;
- ако је здравствено способан за обављање стручног рада у тенису;
- ако је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио професионалну праксу
(практичан рад) у трајању предвиђеном одлуком Тренерског одбора ТСС;
- ако има одговарајуће радно или такмичарско искуство;
- ако је обавио стручно усавршавање у складу са правилима ТСС;
- ако спортском стручњаку није забрањено обављање стручног рада у тенису, за период
важења дозволе за рад;
- ако има постигнуте одговарајуће спортске резултате, у складу са спортским правилима ТСС;
- ако уплати накнаду за трошкове издавања дозволе за рад.
При утврђивању испуњености услова из става 1. Алинеа 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.

Општи услови за обнављање
Члан 9.
Тениски стручњак , ради обнављања дозволе за рад (Лиценце), подноси захтев ТСС 60
дана пре истека рока на који му је претходна дозвола за рад издата.
Тениском стручњакусе може обновити дозвола за рад ако је, у складу са Законом и овим
правилником, у периоду важења дозволе за рад,
обавио укупно ......... сата
стручногусавршавања у складу са планом и правилима Тренерског одбора ТСС, и ако је у том
периоду стекао одговарајуће стручно искуство.
У процесу остваривања бодова за обнављање лиценце из претходног става овог члана,
поједине активности стручног усавршавања вреднују се на следећи начин:
1. Активно учешће на семинару– 30 сати,
2. Предавање на стручној трибини организованој од стране ТСС – једно предавање у току
трајања лиценце,
3. Учешће на стручној трибини организованој од стране ТСС,
4. Међународни семинари у организацији међународне организације – од 15 .- 30 сата, при
чему о броју признатих сати одлучује Комисија за лиценцирање ТССна основу приложене
документације,
5. Остали видови стручног усавршавања које анализира и вреднује Комисија за лиценцирање
ТСС на основу приложене документације.
Акотениски стручњаку току трајања дозволе за рад стекне више спортско звање, сматра
се да је испунио услове из става 2. овог члана.

Тениски стручњаккоји 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.
Стручњак који од раније (пре усвајања овог Правилника) поседује неку од лиценци
издату од стране ТСС, обавезан је да у року од шест месеци од дана ступања на снагу
овог Правилника ТСС 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“ примењују се сва правила и обавезе из овог Правилника.
Врсте лиценци
Члан 10.
Овим Правилником су за тенискестручњаке - тениске тренере , предвиђене 4 врсте (4 нивоа)
дозволе за рад (Лиценце):

-

А тренерску лиценцу
Б тренерску лиценцу
Ц тренерску лиценцу
10с тренерску лиценцу

За стицање сваке од четири лиценце неопходно је испунити опште и посебне услове
прописане овим Правилником.
Врстом (нивоом) лиценце регулише се врста послова које може да обавља лице ангажовано у
области тениса.
Самоиницијативно обављање послова у организацијама које су чланови ТСС, без поседовања
одговарајуће лиценце, аутоматски суспендује лице без лиценце из започетих послова и
захтева покретање поступка пред дисцилинским органомТСС и пријаву надлежном органу за
стручни надзор и инспекцијске послове ресорног Министарства.
Услови за стицање А лиценце
Члан 11.
За стицање А тренерске лиценце у области тениса на територији Републике Србије,
неопходно је да кандидат поседује важећу Б тренерску лиценцу, да је измирио финансијске
обавезе на име издавања лиценце, као и да испуњава најмање један од следећих услова:
- Тренер играча који је био 300 на АТП или WТА листи у синглу;
- Тренер играча који је био 150 на АТП или WТА листи у дублу;
- Савезни капитен Давис или Фед куп репрезентације;

-

-

Савезни капитен у конкуренцијама 14,16 или 18 година у периоду од најмање 4
године и да је у том периоду екипа Србије се квалификовала најмање 2 пута за
финални део Европског првенства;
Да је био рангиран до 300 места на АТП или WТА ранг листи у синглу;
Да је био рангиран до 150 места на АТПили WТА ранг листи у дублу;

Послови који се могу обављати са А лиценцом
Члан 12.
Важећа А лиценца тренеру омогућава да у сарадњи са ТСС и под његовим надзором, на
триторији Републике Србије, самостално или у оквиру клубаради са играчима узраста 18
година и старијим у такмичарском програму,израду краткорочних и дугорочних програма
за играче,рад са репрезентативним селекцијама у конкуренцијама јуниора и сениора.

Услови за стицање Б лиценце
Члан 13.

За стицање Б лиценце у области тениса на територији Републике Србије, неопходно је да
кандидат поседује важећу Ц тренерску лиценцу у трајању од најмање две године, да је
измирио финансијске обавезе на име издавања лиценце, да има стечено звање оперативног
тренера, као и да испуњава најмање један од следећих услова:
-

Да је био тренер играча који је био рангиран на АТП или WТА листи у синглу;
Да је био тренер играча који је био рангиран на завршној ИТФ ранг листи до 100
места;
Да је био тренер играча који је био рангиран до 50 места на ТЕ ранг листи до 14
или 16 година;
Да је био тренер екипе која је освојила прво место на једном од екипних првенстава
Србије.

Репрезентивци Србије у сениорској конкуренцији,играчи који су били рангирани до 300
места на АТП или WТА Ранг листи у синглу или до 150 места у дублу добијају Б
тренерску лиценцу ТСС уз обавезно стицање звања Оперативног тренера.

Послови који се могу обављати са Б лиценцом
Члан 14.
Важећа Б лиценца тренеру омогућава да у сарадњи са ТСС и под његовим надзором, на
триторији Републике Србије, самостално или у оквиру клубаради ради са играчима узраста
12 до 18 година у такмичарским програмима на домаћим и међународним
турнирима,вођење екипа на домаћим екипним првенствима,израда краткорочних и
дугорочних програма за играче.
Услови за стицање Ц лиценце
Члан 15.

За стицање Ц лиценце у области тениса на територији Републике Србије, неопходно је да
је кандидат:
- измирио финансијске обавезе на име издавања лиценце,
- да има стечено звање оперативног тренера,
- Да се активно бавио тенисом најмање три године као активан такмичар или као
тренер у тениској школи;
Послови који се могу обављати са Ц лиценцом
Члан 16.

Важећа Ц лиценца тренеру омогућава да у сарадњи са ТСС и под његовим надзором, на
триторији Републике Србије, самостално или у оквиру клуба ради са играчима узраста 10
до 12 година, као и рад са играчима који се такмиче на црвеном,наранџастом и зеленом
нивоу,са децом у тениским школама,прављење програма рада за тениске школе.
Услови за стицање лиценце 10с
Члан 17.

Тренери за лиценцу Тенис 10с морају да испуњавају један од следећих услова:
-

Да поседују Ц лиценцу;
Да поседују минимално звање Оперативног тренера;
Да су се бавили најмање три године тенисом као активни играчи или тренери у
тениској школи.

Послови који се могу обављати са 10с лиценцом
Члан 18.

Важећа 10с лиценца тренеру омогућава да у сарадњи са ТСС и под његовим надзором, на
триторији Републике Србије, самостално или у оквиру клубаради у оквирима програма
10с.

ПОСТУПАК ЛИЦЕНЦИРАЊА ТЕНИСКИХ ТРЕНЕРА
Поступак лиценцирања, надлежности и рад Комисије за лиценцирање
Члан 19.
Поступак лиценцирања спроводи Комисија за лиценцирање коју именује Управни одбор ТСС.
Поступак лиценцирања се спроводи на основу поднете документације.
Комисију за лиценцирање сачињавају три члана и то:
1. Председник Тренерског одбораТСС, који је уједно и председник Комисије
2. Председник Комисије за школовање Тренерског одбора ТСС
3. Представник акредитоване високошколске установе са којом ТСС има закључен уговор
о стручној сарадњи, а који је изабран у наставничко звање из области спорта и
физичког васпитања
Техничке послове Комисије за лиценцирање обавља секретар Комисије кога именује
Тренерски одбор.
Секретар Комисије: прикупља документацију, води записник на седницама Комисије, води
евиденцију о одлукама Комисије (издатим лиценцама и одбијеним захтевима) и обавештава
кандидате о одлукама Комисије.

Документација за лиценцирање тренера
Члан 20.
Комплетна документација у поступку лиценцирања тренера 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 ТСС
(уплатница или извод из банке);
- Доказ о стеченом степену образовања или стручне оспособњености (оверена
Диплома или Уверење);
- Друге потребне доказе прописане овим Правилником, у зависности од врсте лиценце
која се тражи.
Комплетну документацију прописану овим Правилником кандидат доставља канцеларији
ТСС, која се предаје секретару Комисије за лиценцирање.
Поступак лиценцирања и право жалбе на одлуке Комисије
Члан 21.
Поступак издавања Лиценце (дозволе за рад) тениским тренерима, без обзира на врсту
лиценце, спроводи се на следећи начин:
1. Заинтересовани стручњак свој захтев за лиценцирање са прописаном документацијом
доставља канцеларији ТСС;
2. 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.
3. 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.
4. ТСС 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.
На одлуку Комисије за лиценцирање ,кандидат који није добио дозволу за рад, има право
жалбе Управном одбору и то у року од 8 дана од дана пријема одлуке. Управни одбор може
да одбије или усвоји жалбу. Уколико Управни одбор усвоји жалбу, наложиће Комисији за
лиценцирање да преиспита своју одлуку.
У случају да Комисија за лиценцирање поново донесе одлуку да подносилац захтева за
лиценцирање не испуњава услове прописане за добијање лиценце, подносилац захтева за
лиценцирање има право жалбе Управном одбору и то у року од 8 дана од дана пријема
одлуке. Одлука Управног одбора у поновљеном поступку је коначна.

Изглед и садржај обрасца дозволе за рад тениских тренера
Члан 22.
Дозвола за рад (Лиценца) се тениском тренеру издаје на обрасцу димензија 85 x 55
милиметара. Штампа се на 200-грамском картону и налази се у пластифицираном заштитном
омоту. Различити нивои лиценци стручњака се штампају словима различитих боја и на
различито тонираним подлогама и то:
- Алиценца – Бела подлога са црним словима
- Блиценца – Плава подлога са белим словима
- Ц лиценца – Црвена подлога са белим словима
- 10с лиценца- Црна подлога са белим словима
Дозвола за рад тениском тренеру обавезно садржи:
• Назив “ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ“, и визуелни лого ТСС,
• 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 ТСС,
• Потпис лица овлашћеног за заступање ТСС.

Трошкови издавања лиценце
Члан 23.
Управни одбор утврђује трошкове издавања и обнављања дозволе за рад, уз претходну сагласност
Министарства надлежног за спорт.

Трошкове лиценцирања, стручног образовања, оспособљавања и усавршавања плаћају
директно споертске организацијеили заинтересовани појединци, а у посебним случајевима
трећа лица (спонзори, донатори и сл) у складу са Законом.

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА И ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
Важност и обнављање лиценце
Члан 24.
Дозвола за рад (Лиценца) аутоматски престаје да важи на дан истека периода на који је
издата.
Тениски тренер је у обавези да од Комисије за лиценцирање 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, стручњак има право да и даље обавља послове
које му је омогућавала истекла лиценца, све до тренутка обнављања старе или издавања нове
лиценце.
Одузимање лиценце
Члан 25.
ТСС одузима дозволу за рад (Лиценцу) тениском тренеру, 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;
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 у складу са Законом о спречавању допинга у спорту Републике Србије,
изречена мера трајне забране обављања функција у области спорта због повреде
антидопинг правила или за онај временски период за који му је изречена мера 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 ТСС, и служи се нечасним и недозвољеним
средствима.
Тениски тренер 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 у седиште ТСС, како би иста била поништена.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Важност старих тренерских легитимација – „лиценци“
Члан 26.
Тренерске легитимације различитих категорија (нивоа) које је раније издао ТСС, а које су у
претходној пракси третиране као „лиценце“, важе као дозволе за рад (лиценце) у смислу овог
Правилника у периоду од годину дана ступања на снагу овог Правилника.
Током овог периода сви тениски тренери 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.
Тренерске легитимације различитих категорија (нивоа) које је раније издао ТСС,
гарантују аутоматско издавање било ког нивоа дозволе за рад (Лиценце).

не

Прелазни период за усклађивање
Члан 27.
Због превазилажења несклада између праксе која је важила пре доношења овог Правилника и
актуелног стања у тенису Републике Србије, одређује се Прелазни период. За све одредбе
овог Правилника прелазни период траје једну годину од дана његовог ступања на снагу.
Све спорне ситуације током прелазног периода решаваће Управни одбор ТСС, на основу
мишљења Комисије за лиценцирање.

Ступање правилника на снагу
Члан 27.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли и сајту ТСС.
Његовим ступањем на снагу престају да важе сви ранији акти којима је била регулисана ова
материја.
У Београду, дана ................................
Председник УО ТСС
Мирко Петровић

