
Стонотениски  савез особа са инвалидитетом Србије   

ПРАВИЛНИК  О СТРУЧНИМ  ТЕЛИМА  У  СТСОИС 

 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1.1. Овим Правилником о начину избора стручних лица које именује Управни  одбор 

Стонотениског савез „OСИ” Србије (у даљем тексту: СТСОИС) утврђује се начин избора 

стручних лица као и потребне стручне квалификације за стручна лица које именује 

Управни  одбор СТСОИС 

1.2. Управни  одбор СТСОИС утврђује међусобна права и обавезе са стручним лицима које 

именује на основу овог Правилника а која се ангажују на основу уговора о раду, 

уговора о стручном ангажовању или уговора о волонтирању. 

1.3. Спортски стручњаци су лица која имају одговарајуће више или високо образовање у 

области спорта, односно физичке културе или су оспособљена за обављање 

одређених стручних послова у спорту, у складу са Законом о спорту и имају 

одговарајућу дозволу за рад коју издаје СТСС. 

1.4. Стручни рад у СТСОИС обављају спортски стручњаци по следећој шеми: 

 

1.4.1. Тренери националних тимова 

- Тренери мушке репрезентације (Кл.1-11) 

- Тренери женске репрезентације (Кл.1-11)     

 

1.4.2. Tренери националних тимова нису  службена лица 

 

1.4.3. Стручњаци у спорту – стручњаци појединих занимања који помаже у стручном 

раду, тренерима (кондициони тренери, психилози, физиотерапеути..) 

  

 

 

 

2. ТРЕНЕРИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 

2.1.  Тренери репрезентација обављају следеће послове у СТСОИС: 

- Одређују шири списак кандидата за репрезентативне селекције за такмичарску 

сезону и такмичења од значаја за СТСОИС,а управни одбор СТСОИС даје 

сагласност на избор такмичара  

- Са списка кандидата одређује играче који ће наступити за националну 

селекцију на такмичењима (Европско првенство, Светско првенство, 

квалификације за ЕП, ПОИ),а УО СТСОИС даје сагласност на иѕбор такмицара 

- Одређују играче који ће наступити на међународним појединачним 

такмичењима типа ПРО ТОУР турнира у складу са правилима ИТТФ-а ПТ 

- Активно учествује у тренингу репрезентативаца, 

- Води екипу и појединаца на међународним такмичењима, 

- Одговарају  Управном одбору СТСОИС, 

- Учествују у раду стручне комисије, 

- Управљају радом помоћних тренера који им помаже у раду, 



- Предлажу наступе на међународним такмичењима, 

- Учествују у раду осталих органа СТСОИС (такмичарска комисија), по потреби, 

- Предлажу план и програм рада, 

- Воде евиденцију о раду и резултатима спортиста, 

- Подносе извештаје о раду и резултатима спортиста Управном одбору, 

- Дају препоруке за даљи рад репрезентативаца,  

 

3. СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ТРЕНЕРА  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  

3.1. Тренери репрезентација морају имати најмање више образовање у области спорта 

смер стони тенис, одговарајућу дозволу за рад Издату од Стручне комисије СТСС 

(оперативни тренер А, Б ) и најмање 8 година искуства у раду у клубу или, да су 

водикли репрезентацију ОСИ, или да су носиоци неких од медаља са 

Параолимпијаде, (СП, ЕП). ОСИ Тренери репрезентација морају  имати солидно знање 

из енглеског  језика које им омогућује самосталну и прецизну усмену и писану 

комуникацију. 

3.2. Код избора,тренера и помоћног тренера,предност имамају особе са 

Инвалидитетом,стим што мора да испуњава све горе наведене услове. 

 

 

4. ЗАКЉУЧЕЊЕ И РАСКИД УГОВОРА О РАДУ СА ТРЕНЕРИМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

  

4.1. Уговор са тренерима репрезентација се закључује на одређени временски период 

који може бити везан за временски рок или одређени циљ који се зкључењем 

уговора са тренерима жели постићи. 

4.2. Уговор са тренерима репрезентација може бити раскинут и пре истека истог на 

предлог Управног одбора из следећих разлога: 

- Неиспуњења циљева постављених у оквиру усвојеног плана рада за период, 

- Неиспуњавања обавеза овог Правилника, 

- Услед нарушавања угледа стонотениске репрезентације ОСИ Србије, 

- На лични захтев. 

 

5. ПОМОЋНИ TРЕНЕРИ  НАЦИОНАЛНИХ ТИМОВА  

5.1. Ради побољшања квалитета рада са репрезентативним селекцијама Управни  одбор 

СТСОИС  даје предлог и на основу консултација са тренерима репрезентација, може 

именовати  Помоћног тренера (за сваку селекцију), као стручно лице које непосредно 

руководи тренингом репрезентативаца на основу плана и програма рада тренера 

репрезентација.Тренери морају испуњавати све услове из тачке 3.1. 

5.2. Такмичари у појединачној конкуренцији (освајачи медаља на параолимпијади у 

појединачној конкуренцији) могу изабрати личног тренера.Остали такмичари, само у 

појединачној конкуренцији, могу изабрати личног тренера,стим што све трошкове 

које је уложио СТСОИС за тог такмичара и личног тренера сносе такмичар и 

тренер(трошкови припрема,превоза,разне таксе,боравка и остало) 

5.3.  Тренери  по категоријама 

- Мушке репрезентације( Кл.1-2,Кл.3,Кл.4,Кл.5) 

- Женске репрезентације(  Кл.1-3,Кл.4-5) 

- Могу се изабрати по потреби и тренери за остале категорије који мора 

испунњавати горе наведене услове. 



- Раде по јединственом и зацртаном програму рада који је одредио тренер, 

- На предлог тренер националног тима и уз консултације са управним одбором, 

води одговарајућу селекцију или појединца кога одреди тренер на 

међународним такмичењима, 

- Сарађује са клупским тренерима репрезентативаца, 

- Спроводи индивидуалне тренинге на припремама, 

-  тренер репрезентације за свој рад може, а немора да добија хонорар за акције 

(припреме, такмичења) - који одређује Управни одбор СТСОИС. 

 

 

6. СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ПОМОЋНОГ ТРЕНЕРА 

6.1.  Помоћни Тренер репрезентације мора имати најмање звање спортски ( Oперативни 

тренер А, и Б категорије) у складу са номенклатуром спортских занимања и звања, 

одговарајућу дозволу за рад и најмање 4 године искуства у раду са клубом или 

репрезентативном селекцијом. 

 

 

7. СТРУЧЊАЦИ У СПОРТУ – СТРУЧЊАЦИ ПОЈЕДИНИХ СПЕЦИФИЧНИХ ЗАНИМАЊА 

7.1. УО СТСОИС  може уколико се укаже потреба, хонорарно или по основу уговора о 

делу,  ангажовати и стручњаке у спорту чија звања, квалификације и способности 

могу допринети побољшању индивидулних психофизичких карактеристика личности 

чланова репрезентација СТСОИС. 

7.2. Предлог за ангажовање стручњака о спорту – психолога, физиотерапеута, физијатара, 

кондиционих тренера или других стручњака у спорту даје Управни одбор. 

 

8. СТРУЧНА КОМИСИЈА 

8.1. Стручна комисија СТСОИС је тело СТСОИС које сачињавају спортски стручњаци на 

основу одлуке УО СТСОИС, броји укупно 3 члана и има мандат од 2 годинe. 

8.2. Стручну комисију чине: 

- Председник СТСОИС који је уједно и председник комисије, 

- Председник удружења стонотениских тренера које оснива СТСОИС (према 

Статуту),  

- 1 члан којег предлаже председник стручне комисијe а усваја Управног одбор 

СТСОИС. 

8.3. Стручна комисија: 

- Даје предлоге и сугестије за израду стратегије, планова и програма у СТСОИС и 

мера за њихово спровођење, 

- Даје предлог плана стручног образовања, оспособљавања и усавршавања 

спортских стручњака и стручњака у спорту ангажованих у СТСОИС  и обезбеђују 

неопходне услове за остваривање тог плана,     

- Даје предлог правила понашања чланова репрезентације. 

- Даје предлог о мерама за унапређење стручног рада у СТСОИС. 

8.4. Стручна комисија се састаје најмање два пута годишње и своје закључке доставља 

Управном одбору СТСОИС. 

8.5. Састанке стручне комисије сазива Председник СТСОИС.        

 

9. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 



9.1. Тумачење одредби овог Правилника даје Управни одбор СТСоиС. 

 

 

У Београду  09,12.2018 г.                                                             председник СТСОИС 

                                                                                                     Дипл.ел.инж.Светислав Димитријевић      

 

 

Правилик о избору стручних лица СТСОИС, који је УО СТСОИС усвојио дана _________ године, објављује 

се на интернет страни СТСОИС и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

Датум _________                                                                              Светислав Димитријевић, председник СТСОИС 


