На основу чл. 102. Закона о спорту РС и на основу Правилника о номенклатури спортских
занимања и звања РС, на седници одржаној 20.09. 2012 године, Председништво Џет Ски савеза
Србије, доноси :
ПРАВИЛНИК
О СТРУЧНОМ РАДУ У ЏЕТ СКИ САВЕЗУ СРБИЈЕ
Члан 1.
Овим Правилником о стручном раду у Џет Ски савезу Србије (у даљем тексту: Правилник),
утврђује се:
- номенклатура спортских занимања и звања у џет ски-ју,
- услови код стручног образовања и оспособљавања у џет ски-ју,
- врсте дозволе за рад (лиценце) за тренере у џет ски-ју,
- нивои дозволе за рад (лиценце) за тренере у џет ски-ју,
- права и обавезе тренера и клубова у џет ски-ју,
- дисциплинске мере за тренере у џет ски-ју,
- остало.
Члан 2.
Стручни рад у џет ски-ју у клубовима (тренерски посао) могу обављати само тренери који:
- имају адекватно спортско образовање или су оспособљни за рад у спорту у складу са
наведеним условима у овом Правилнику, а на темељу Правилника о номенклатури
спортских звања и занимања донетог од стране Министарства омладине и спорта,
- за текућу годину имају дозволу за рад – лиценцу (у даљем тексту - лиценца), издату од
Тренерске комисије Џет Ски савеза Србије (у даљем тексту: ЏССС).
- имају потписани Уговор о ангажовању (хонорарни, волонтерски...) или Уговор о раду
(професинални) који се налази у архиви ЏССС.
Тренер у џет ски-ју непосредно води тренинге спортиста, води спортисте на такмичења, планира
и програмира стручно-педагошки рад у џет ски-ју.
Члан 3.
Услови за стицање звања тенера у џет ски-ју и разврставање у оквиру занимања се стичу
школовањем и оспособљавањем. Нивои оспособљености и степени образовања на основу којих
се врши разврставање у Стручна звања у џет ски-ју јесу:
1. Тренер приправник у џет ски-ју
Услови – Оспособљеност првог нивоа, која обухвата савладану теоретску и практичну
обуку у трајању од најмање 120 часова уз одговарајућу проверу знања и способности за
обављање тренерског посла у џет ски-ју,
2. Оперативни тренер у џет ски-ју
Услови – оспособљеност другог нивоа, која обухвата савладану теоретску и практичну
обуку у трајању од најмање 240 часова уз одговарајућу проверу знања и способности за
обављање тренерског посла у џет ски-ју;
3. Тренер у џет ски-ју
Услови – За стицање звања тренер неопходне су најмање завршене основне
струковне студије у образовно-научној области физичког васпитања и спорта.
Право на стицање звања тренер у џет ски-ју имају и лица која су, пре ступања на снагу
овог Правилника, стекла више образовање из области физичког васпитања и спорта и
тиме стекла звање вишег спортског тренера.
Звање тренера могу да стекну и лица која су, пре доношења овог Правилника, завршила
основне студије у четворогодишњем трајању и стекла стручни назив професор
физичке културе.

Члан 4.
Лиценце за тренере у џет ски-ју могу бити:
- годишња лиценца и
- привремена годишња лиценца.
За добијање годишње лиценце неопходно је приложити следећу документацију:
1. фотокопију дипломе о завршеном стеченом образовању или уверење о стеченој
оспособљености,
2. потврда Стручне комисије ЏССС о присуствовању семинару за лиценцирање тренера у
џет ски-ју.
За добијање привремене годишње лиценце неопходно је приложити следећу документацију:
1. фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању у трогодишњем трајању,
2. потврда о упису високе школе или потврду о упису за стручно оспособљавање,
3. потписана изјава о менторском раду од стране ментора и приложена копија дипломе
ментора,
4. потврда Стручне комисије ЏССС о присуствовању семинару за лиценцирање тренера у
џет ски-ју.
Клубови који наступају на такмичењима у систему такмичења ЏССС морају имати
лиценцираног тренера за текућу годину. Обавеза је клуба да канцеларији ЏССС до 31. јануара
текуће године, а најкасније до почетка укључења у такмичење, достави оверен и потписан
уговор о ангажовању тренера који има лиценцу за текућу годину. Без потписаног уговора на
релацији тренер – клуб, такмичари тог клуба не могу наступити на званичним такмичењима
ЏССС.
Члан 5.
Лиценца у оквиру ЏССС коју издаје Стручна комисија има 3 нивоа и то:
- тренер приправник,
- оперативни тренер и
- тренер џет ски-ја.
Члан 6.
Звања тренера се врше на основу образовања, резултата и присуствовања семинарима. Врсту
лиценци одређује за сваког тренера Стручна комисија ЏССС у јануару месецу текуће године.
Тренер који не испуњава услов – резултат у одређивању врсте лиценци, добија за годину у којој
се издаје лиценца, један ниво ниже лиценце.
Привремена годишња лиценца се издаје само тренерима који имају уписано стручно образовање
или оспособљавање из области џет ски-ја и потписану изјаву о менторском раду.
Члан 7.
Стручна комисија ЏССС води евиденцију (са редним бројевима) издатих лиценци, доноси
визуелни изглед лиценце, врши годишњу оверу лиценци.
Списак лиценцираних тренера за текућу годину доставља се клубовима у чланству ЏССС.
Члан 8.
Финансијске обавезе које имају тренери, а који су везане за издавање лиценци, као и трошкове
присуствовања обавезном годишњем семинару или везано за стручно оспособљавање, доноси
Председништво ЏССС.
Члан 9.
У џет ски клубовима члановима ЏССС, ни један тренер не може радити без потписаног уговора
на релацији клуб-тренер. Уговор може бити – професионални, хонорарни или волонтерски.
Уговором који потписују тренер и лице овлашћено за заступање и представљање клуба уређују
се међусобна права и обавезе.
Један примерак потписаног и овереног уговора на релацији клуб-тренер обавезно се у року од 7
дана по потписивању доставља у ЏССС.
Одговорност за рад тренера без лиценце на спровођењу тренажног процеса, у клубовима
члановима ЏССС, сносе лица овлаштена за заступање и представљање клуба и ЏССС не сноси
никакву одговорност по питању надокнаде у случају повреда спортиста.

Стручна комисија која врши лиценцирање тренера ЏССС може издати лиценцу тренеру само
ако су задовољени сви услови наведени у овом Правилнику.
Члан 10.
Тренер има права на материјалну надокнаду за тренерски рад у клубу. Висина надокнаде зависи
од финасијских могућности клуба и може се остварити у новчаном износу или у другој
материјалној надокнади. Уговором на релацији клуб-тренер регулишу се сва питања везано за
финансијске обавезе клуба, као и обавезе тренера на спровођењу зацртаних смерница од стране
клуба.
У случају насталог спора око неизвршевања обавеза меродаван је само уговор који је депонован
у канцеларији ЏССС.
Члан 11.
Тренер има право на стручно усавршавање. У ту сврху клуб је у обавези да омогући тренеру
одласке на стручне и едукативне семинаре и да му омогући набавку одговарајуће стручне
литературе. Права и обавезе клуба и тренера по материјално-финансијским питањима регулишу
се Уговором на релацији клуб-тренер.
Члан 12.
Страни држављанин који обавља стручни рад у џет ски-ју у Републици Србији поред услова
прописаних овим Правилником, мора да испуњава и друге услове утврђене прописима закона
Републике Србије којима се уређује област запошљавања страних држављана у Републици
Србији.
Нострификацију диплома које су издате у другим државама врши надлежни орган Министарства
просвете или Покрајинског секратаријата за образовање.
Дипломе издате на просторима бивших република СФРЈ које су издате до 1992. године, не
подлежу нострификацији.
Члан 13.
Стручна комисија ЏССС је обавези да контролише понашање лиценцираних тренера, на
такмичењима, приликом спровођења тренажног процеса, на семинарима, камповима,
припремама, јавним наступима у медијима и др.
На основу пријаве Стручне комисије ЏССС или било којег субјекта у оквиру ЏССС, а на основу
Дисциплинског правилника ЏССС, тренер ће бити кажњен адекватном казном као и
одузимањем годишње лиценце за одређени временски период.
Дужину временског периода на који се одузима годишња лиценца доноси Стручна комисија,
која ће при доношењу одлуке ценити тежину и последице учињене грешке.
Члан 14.
Измене и допуне овог Правилника врши Председништво ЏССС на својим седницама. По
правилу, предлог за измене и допуне Правилника предлаже Стручна комисија ЏССС.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Председништва ЏССС и објављује се
на огласној табли ЏССС.

У Београду
20.09.2012. године
Председник

____________________________
Вељко Шукало

