На основу члана 25., 26., 27., и 28. Закона о спорту Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр.
10/2016), Правилника о дозволи за рад спортских стручњака („Сл. гласник РС“, бр. 7/2013),
Правилника о номенклатури спортских занимања и звања („Сл. гласник РС“, бр. 7/2013),
Правилника о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту („Сл.
гласник РС“, бр. 8/13) и члана 68. Статута Савеза за практично стрељаштво Србије (од
15.06.2018. године), Управни одбор Савеза за практично стрељаштво Србије, на седници
одржаној 03.11.2018. године усвojио je:

Правилник о лиценцирању спортских
стручњака у области практичног стрељаштва
Опште одредбе
Члан 1.
(рад стручњака)
(1) Овим правилником регулишу се критеријуми за стицање права на рад спортских
стручњака из области практичног стрељаштва на територији Републике Србије.
(2) Стручни рад у практичном стрељаштву, у организацијама које су чланице Савеза за
практично стрељаштв Србије (у даљем тексту: ИПСЦ СРБИЈА), могу обављати само
спортски стручњаци који испуњавају услове предвиђене Законом о спорту РС и поседују
дозволу за рад (Лиценцу) предвиђену овим правилником.
(3) Стручни васпитно-образовни рад у области практичног стрељаштва могу да обављају
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.
Члан 2.
(спортски стучњаци и стручњаци у практичном стрељаштву)
(1) Спортски стручњаци у области практичног стрељаштва (у даљем тексту стручњаци) су
лица која имају:
1. одговарајуће високо образовање у области спорта и физичког васпитања, стечено у
акредитованим високошколским установама или
2. одговарајући ниво стручне оспособљености стечене у складу са Законом о спорту,
Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије и овим
Правилником.
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Члан 3.
(стручни рад у практичном стрељаштву)
(1) Стручни рад у областима практичног стрељаштва, у смислу Закона о спорту РС и овог
Правилника, посебно обухвата:
- планирање и спровођење образовно-васпитних активности са децом и омладином; тренинг
спортиста-такмичара;
- планирање и спровођење тренажних процеса у сврси подизања безбедносне културе
грађана;
- стручно оспособљавање и усавршавање спортских стручњака;
- контролу психофизичких и функционалних способности учесника у практичном
стрељаштву;
- истраживачко-развојни и научно-истраживачки рад у практичном стрељаштву;
- стручно-саветодавни и стручно-информативни рад;
- планирање посебних програма и пројеката;
- публиковање стручне литературе;
- креирање, планирање и организовање пропагандних кампања и акција, односа са јавношћу
и контаката са средствима јавног информисања у области практичног стрељаштва;
- планирање и спровођење јавних манифестација, стручних скупова, такмичења, приредби и
сл;
- организовање спортског пословања; старање о безбедности, реду и сигурности током
активности у практичном стрељаштву.
Члан 4.
(обавеза планирања и перманентног образовања)
(1) Спортски стручњаци су обавезни да планирају и евидентирају стручни рад, што
подразумева израду планова рада и вођење евиденције о реализацији активности.
(2) Организација за практично стрељаштво у којој је спортски стручњак ангажован утврђују
обавезу образовања, стручног оспособљавања и усавршавања и обезбеђује услове за
остваривање тих потреба, у сарадњи са ИПСЦ Србија.
Члан 5.
(стручно усавршавање)
(1) Под стручним усавршавањем подразумева се стицање знања и вештина, а обухвата
перманентну едукацију током радног века, као и учешће на стручним и научним скуповима,
семинарима и курсевима у области практичног стрељаштва.
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Члан 6.
(издавање и обнављање лиценци)
(1) ИПСЦ Србија, у сарадњи са акредитованим високошколским установама, издаје, обнавља
и одузима дозволу за рад (Лиценцу) спортским стручњацима који су ангажовани у
организацијама за практично стрељаштво, у складу са Законом о спорту, овим и
Правилником о номенклатури спортских занимања и звања, као и правилима надлежног
међународног спортског савеза.
(2) ИПСЦ Србија води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих дозвола за рад.
(3) Дозвола за рад се спортском стручњаку издаје за период од 3 (три) године.
(4) По истеку важења дозволе за рад, спортски стручњак је обавезан да је обнови уз
испуњавање посебних услова везаних за:
1. стручно усавршавање (кроз семинаре, стручна предавања, учешће на конгресима,
волонтерским активностима у оквиру савеза, учешћем у организацији и реализацији
међународних такмичења ранга Level 4 i Level 5 и сл.) и
2. резултате остварене у пракси које прописује и вреднује ИПСЦ Србија.
(5) Дозвола за рад која је спортском стручњаку издата од стране признате међународне
организације у области практичног стрељаштва сматра се важећом дозволом, у смислу
Закона о спорту и за период на који је издата, при чему седиште такве међународне
организације није на територији Републике Србије. Коначну одлуку о признавању
међународних дозвола за рад доноси комисија за лиценцирање ИПСЦ Србија.

Услови за лиценцирање и врсте лиценци
Члан 7.
(врсте лиценци)
(1) Овим Правилником је за стручњаке у практичном стрељаштву предвиђено пет врста
дозвола за рад (пет Лиценци):
1. А Лиценца (Grand Master),
2. Б Лиценца (Master),
3. Ц Лиценца (Profy),
4. Д Лиценца (Basic) и
5. Е Лиценца (Provisional).
(2) За стицање сваке од пет лиценци неопходно је испунити опште и посебне услове
прописане овим Правилником.
(3) Самоиницијативно обављање послова у организацијама за практично стрељаштво, без
поседовања одговарајуће лиценце, аутоматски суспендује лице без лиценце из започетих
послова и захтева покретање поступка пред дисцилинском комисијом ИПСЦ Србија и
пријаву надлежном органу за стручни надзор и инспекцијске послове ресорног
Министарства.
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Члан 8.
(услови за стицање лиценце Гранд мастер)
(1) За стицање А Лиценце (Гранд мастер лиценце) у области практичног стрељаштва на
територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:
1. Минимално високо образовање стечено кроз систем редовног школовања на
акредитованим високошколским установама из области спорта у Републици Србији
(факултетима за спорт или високим струковним спортским школама), мастер или
магистарских студија добијених на било ком Факултету за спорт и физичко
васпитање Универзитета у Р Србији или истог факултета било ког иностраног Универзитета;
а за кандидате који су дипломе стекли до 31. децембра 2008. године и на вишим школама за
спортске тренере;
2. ако је регистрован члан код ИПСЦ Србија, или спортске организације која је у саставу
ИПСЦ Србија, а у складу са спортским правилима ИПСЦ Србија;
3. Најмање петогодишње радно искуство на пословима инструктора или тренера у
организацији за практично стрељаштво која је лиценцирана од стране ИПСЦ Србија;
4. Здравствена способност за обављање послова демонстратора и тренера;
5. Измирене финансијске обавезе према ИПСЦ Србија, на име трошкова издавања лиценце.
(2) А Лиценце (Гранд мастер лиценца) за рад у области практичног стрељаштва се мора
обновити након три године, при чему ИПСЦ Србија може да пропише и додатне услове за
свако наредно обнављање лиценце. Ови услови подразумевају:
1. активно учествовање на стручним семинарима (предвиђеним годишњим планом стручног
усавршавања ИПСЦ Србија);
2. допринос стручњака пракси практичног стрељаштва;
3. остварени резултати на домаћем и међународном плану.
(3) Кандидати који су кроз систем редовног школовања стекли високо образовање на
акредитованим високошколским установама из области спорта (факултети за спорт, високе
струковне спортске школе и више школе за спортске тренере), лиценцу могу да добију
уколико имају:
- минимум 5 година такмичарског искуства и минимално стечено звање стрелца А класе у
оквиру лиге и према правилима међународне ИПСЦ федерације и ИПСЦ Србија.
- сакупљених 40 бодова са такмичења нивоа 2, 3, 4 и 5 збирно за свих 5 година такмичења
али не мање од 8 бодова годишње.(Ниво такмичења једнак је броју бодова.)
- 3 године провели као тренери са Б лиценцом (Master licencom) у спортској организацији у
оквиру ИПСЦ Србија уз остварене значајне резултате стрелаца у индивидуалној
конкуренцији на државним првенствима као и такмичаре са звањем А класе, Мастер класе
и Гранд мастер класе у оквиру лиге и према правилима међународне ИПСЦ федерације и
ИПСЦ Србија.
(4) Процену испуњености услова из става 1. 2. и 3. овог члана спроводи Комисија за
лиценцирање ИПСЦ Србија у практичном стрељаштву.
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Члан 9.
(послови са Гранд мастер лиценцом)
(1) Важећа А Лиценца (Гранд мастер) стручњаку за практично стрељаштво омогућава да (у
сарадњи са ИПСЦ Србија и под његовим надзором) на триторији Републике Србије обавља
следеће послове у области практичног стрељаштва:
- Самостално или у оквиру организације за практично стрељаштво спроводи активности из
става 1. Члана 1. овог Правилника, за које је стекао одговарајуће образовање;
- Спроводи менторски рад над лицима са Д и Е Лиценцом;
- Буде организатор, суорганизатор, демонстратор, презентер, радник, волонтер исл. на
манифестацијама признатим од стране ИПСЦ Србија;
- Буде ангажован у настави стручног оспособљавања за ужестручне предмете.
Члан 10.
(услови за стицање мастер лиценце)
(1) За стицање Б Лиценце (Мастер лиценце) у области практичног стрељаштва на
територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:
1. Минимално високо образовање стечено кроз систем редовног школовања на
акредитованим високошколским установама из области спорта у Републици Србији
(факултетима за спорт или високим струковним спортским школама), а за кандидате који су
дипломе стекли до 31. децембра 2008. године и на вишим школама за спортске тренере;
2. Тренер након 5 година активног тренажног рада у практичном стрељаштву, под условом
да има адекватно струковно образовање спортског усмерења за практично стрељаштво –
оперативни тренер (240 часова);
3. Најмање трогодишње радно искуство на пословима демонстратора или тренера у
организацији за практично стрељаштво која је лиценцирана од стране ИПСЦ;
4. ако је регистрован члан код ИПСЦ Србија, или спортске организације која је у саставу
ИПСЦ Србија, а у складу са спортским правилима ИПСЦ Србија;
5. Здравствена способност за обављање послова демонстратора и тренера;
6. Измирене финансијске обавезе према ИПСЦ Србија, на име трошкова издавања лиценце.
(2) Мастер лиценца за рад у области практичног стрељаштва се мора обновити након три
године, при чему ИПСЦ Србија може да пропише и додатне услове за свако наредно
обнављање лиценце. Ови услови подразумевају:
1. активно учествовање на стручним семинарима (предвиђеним годишњим планом стручног
усавршавања ИПСЦ Србија);
2. допринос стручњака пракси практичног стрељаштва;
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3. остварени резултати на домаћем и међународном плану.
(3) Кандидати који су кроз систем редовног школовања стекли високо образовање на
акредитованим високошколским установама из области спорта (факултети за спорт, високе
струковне спортске школе и више школе за спортске тренере), лиценцу могу да добију
уколико имају:
- минимум 5 година такмичарског искуства и минимално стечено звање стрелца А класе у
оквиру лиге и према правилима међународне ИПСЦ федерације и ИПСЦ Србија;
- сакупљених 40 бодова са такмичења нивоа 2, 3, 4 и 5 збирно за свих 5 година такмичења
али не мање од 8 бодова годишње (Ниво такмичења једнак је броју бодова.);
- 3 године провели као тренери са Ц лиценцом (Profi licencom) у спортској организацији у
оквиру ИПСЦ Србија уз остварене значајне резултате стрелаца у индивидуалној
конкуренцији на државним првенствима, првенствима европе и светским првенствима као и
такмичаре са звањем А класе, Мастер класе и Гранд мастер класе у оквиру лиге и према
правилима међународне ИПСЦ федерације и ИПСЦ Србија.
(3) Процену испуњености услова из става 1. 2. и 3. овог члана спроводи Комисија за
лиценцирање ИПСЦ Србија у практичном стрељаштву.

Члан 11.
(послови са мастер лиценцом)
(1) Важећа Б Лиценца (Мастер лиценце) стручњаку за практично стрељаштво омогућава да
(у сарадњи са ИПСЦ Србија и под његовим надзором) на триторији Републике Србије
обавља следеће послове у области практичног стрељаштва:
- Самостално или у оквиру организације за практично стрељаштво спроводи активности из
става 1. Члана 1. овог Правилника, за које је стекао одговарајуће образовање;
- Спроводи менторски рад над лицима са Д и Е Лиценцом;
- Буде организатор, суорганизатор, демонстратор, презентер, радник, волонтер и сл. на
манифестацијама признатим од стране ИПСЦ Србија;
- Буде ангажован у настави стручног оспособљавања за ужестручне предмете.
Члан 12.
(услови за стицање профи лиценце)
(1) За стицање Ц Лиценца (Профи лиценце) у области практичног стрељаштва на
територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:
1. тренер који има одговарајућу струковну диплому - Високе струковне спортске школе
стечену искључиво у акредитованим високошколским институцијама, при чему се
недостатак стручног образовања може компезовати освајањем већег броја медаља у
индивидуалној конкуренцији на државним првенствима и европском и светском првенству.
(завршене двогодишње, и/или завршене трогодишње студије);

6

2. Минимално стечена оспособљеност трећег нивоа са минималним фондом од 240 часова,
односно, поседовање уверења о стручној оспособљености за области практичног стрељаштва
које су наведене у ставу 1. Члана 1. овог правилника, у складу са Правилником о
номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије;
3. Најмање трогодишње радно искуство на пословима инструктора или тренера у
регистрованој организацији за практично стрељаштво ИПСЦ Србија;
4. ако је регистрован члан код ИПСЦ Србија, или спортске организације која је у саставу
ИПСЦ Србија, а у складу са спортским правилима ИПСЦ Србија;
5. Здравствена способност за обављање послова инстрктора и тренера;
6. Измирене финансијске обавезе према ИПСЦ Србија на име трошкова издавања лиценце.
(2) Профи лиценца за рад у области пратичног стрељаштва се мора обновити након три
године, при чему ИПСЦ Србија може да пропише и додатне услове за свако наредно
обнављање лиценце. Ови услови подразумевају:
1. активно учествовање на стручним семинарима (предвиђеним годишњим планом стручног
усавршавања ИПСЦ Србија);
2. допринос стручњака пракси практичног стрељаштва;
3. остварени резултати на домаћем и међународном плану.
(2) Кандидати који су кроз систем редовног школовања стекли високо образовање на
акредитованим високошколским установама из области спорта (факултети за спорт, високе
струковне спортске школе и више школе за спортске тренере), лиценцу могу да добију
уколико имају минимум 3 година такмичарског искуства и мионимално стечено звање
стрелца А класе у оквиру лиге и према правилима међународне ИПСЦ федерације и ИПСЦ
Србија.
- сакупљених 30 бодова са такмичења нивоа 2, 3, 4 и 5 збирно за све 3 година такмичења али
не мање од 10 бодова годишње.(Ниво такмичења једнак је броју бодова.)
- 3 године провели као тренери са Д лиценцом (Basic licencom) у спортској организацији у
оквиру ИПСЦ Србија уз остварене значајне резултате стрелаца у индивидуалној
конкуренцији на државним првенствима као и такмичаре са звањем А класе, Мастер класе
и Гранд мастер класе у оквиру лиге и према правилима међународне ИПСЦ федерације и
ИПСЦ Србија.
(3) Процену испуњености услова из става 1. и 2. овог члана спроводи Комисија за
лиценцирање ИПСЦ Србија.
Члан 13.
(послови са профи лиценцом)
(1) Важећа Профи лиценца стручњаку за практично стрељаштво омогућава да (у сарадњи са
ИПСЦ Србија и под његовим надзором) на триторији Републике Србије обавља следеће
послове у области практичног стрељаштва:
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- Самостално или у оквиру организације за практично стрељаштво спроводи активности из
става 1. Члана 1. овог Правилника, за које је стекао одговарајуће образовање или је стручно
оспособљен;
- Спроводи менторски рад над лицима са Д и Е Лиценцом;
- Буде организатор, суорганизатор, демонстратор, презентер, радник, волонтер исл. на
манифестацијама признатим од стране ИПСЦ Србија;
Члан 14.
(услови за стицање основне лиценце)
(1) За стицање Д Лиценце (Основне BASIC лиценце), основне дозволе за рад у области
практичног стрељаштва на територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:
1. Минимално стечена оспособљеност трећег степена са минималним фондом од 240 часоваоперативни тренер, односно, поседовање уверења о стручној оспособљености за области
птактичног стрељаштва наведене у ставу 1. Члана 1. овог правилника, у складу са
Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије;
2. Минимално стечена оспособљеност другог степена са минималним фондом од 120 часова
– спортски инструктор, поседовање уверења о стручној оспособљености за области
практичног стрељаштва наведене у ставу 1. Члана 1. овог правилника, у складу са
Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије;
(напомена:обавезан рад уз ментора, односно тренера са А, Б и Ц лиценцом);
3. ако је регистрован члан код ИПСЦ Србија, или спортске организације која је у саставу
ИПСЦ Србија, а у складу са спортским правилима ИПСЦ Србија;
4. Најмање једногодишње радно искуство на пословима демонстратора или инструктор у
регистрованој организацији за практично стрељаштво која је лиценцирана од стране ИПСЦ
Србија;
5. Минимум 5 година такмичарског искуства у ИПСЦ Србија и минимално стечено звање
стрелца А класе у оквиру лиге и према правилима међународне ИПСЦ федерације и ИПСЦ
Србија.
- сакупљених 40 бодова са такмичења нивоа 2, 3, 4 и 5 збирно за свих 5 година такмичења
али не мање од од 8 бодова годишње.(Ниво такмичења једнак је броју бодова.)

6. Здравствена способност за обављање послова демонстратора, инструктора и тренера;
7. Измирене финансијске обавезе према ИПСЦ Србија, на име трошкова издавања лиценце.
(2) Кандидати који су кроз систем редовног школовања стекли високо образовање на
акредитованим високошколским установама из области спорта (факултети за спорт, високе
струковне спортске школе и више школе за спортске тренере), основну лиценцу могу да
добију уколико имају:
- минимум 5 година такмичарског искуства;
- стечено звање стрелца А класе у оквиру лиге ИПСЦ Србија у практичном стрељаштву;
8

- сакупљених 40 бодова са такмичења нивоа 2, 3, 4 и 5 збирно за свих 5 година такмичења
али не мање од 8 бодова годишње.(Ниво такмичења једнак је броју бодова.)
(3) Основна лиценца за рад у области практичног стрељаштва се мора обновити након три
године, при чему ИПСЦ Србија може да пропише и додатне услове за свако наредно
обнављање лиценце које се састоји од учествовања на адекватним стручним семинарима,
предвиђеним годишњим планом стручног усавршавања.
Члан 15.
(послови са основном лиценцом)
(1) Важећа Д Лиценце стручњаку за практично стрељаштво омогућава да (у сарадњи са
ИПСЦ Србија), на триторији Републике Србије, у оквиру организације у којој је ангажован
спроводи активности из става 1. Члана 1. овог Правилника, за које је стекао одговарајуће
образовање или је стручно оспособљен.
(2) Лице које поседује Основну лиценцу може самостално да планира и спроводи тренажни
процес у оквиру организације за практично стрељаштво у којој је ангажован.
Члан 16.
(услови за стицање Привремене лиценце)
(1) За стицање Е Лиценце (Привремене, PROVISIONAL) у области практичног стрељаштва
на територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:
1а. Да је подносиоц захтева са или без радног искуства у тренажном раду у практичном
стрељаштву.
1б. Да има минимално завршену средњу школу или нематични факултет, (може радити уз
менторску помоћ тренера са А, Б и Ц лиценцом);
2. ако је регистрован члан код ИПСЦ Србија, или спортске организације која је у саставу
ИПСЦ Србија, а у складу са спортским правилима ИПСЦ Србија;
3. Минимум 5 година такмичарског искуства у ИПСЦ Србија и минимално стечено звање
стрелца А класе у оквиру лиге и према правилима међународне ИПСЦ федерације и ИПСЦ
Србија;
- сакупљених 40 бодова са такмичења нивоа 2, 3, 4 и 5 збирно за свих 5 година такмичења
али не мање од 8 бодова годишње.(Ниво такмичења једнак је броју бодова.)
4. Здравствена способност за обављање послова демонстратора, инструктора и тренера;
5. Измирене финансијске обавезе према ИПСЦ Србија, на име трошкова издавања лиценце.
(2) Привремена лиценца важи максимално 2 године од дана издавања; ако у датом
временском року лице које поседује привремену лиценцу не заврши минимално програм
стручног оспособљавања другог степена (120 часова) и звање Инструктор губи право на
поновно издавање исте (привремене лиценце)
(3) Као доказ горе поменутим условима Инструктор доставља званична документа, или
оверене копије из акредитоване образовне институције,

9

Члан 17.
(послови са Привремеом лиценцом, PROVISIONAL)
(1) Важећа Е Лиценца стручњаку за практично стрељаштво омогућава да (у сарадњи са
ИПСЦ Србија), на триторији Републике Србије, у оквиру организације у којој је ангажован
спроводи активности из става 1. Члана 1. овог Правилника.
(2) Лице које поседује Е Лиценцу не може самостално да планира и спроводи тренажни
процес, већ му за то мора бити одређен ментор у оквиру организације за практично
стрељаштво у којем је ангажован, при чему ментор мора да поседује минимално Профи
лиценцу издату од стране ИПСЦ Србија.
(3) Лицу са Е лиценцом за које се утврди да самостално реализује активности у организацији
практично стрељаштво, без надзора ментора, ИПСЦ Србија може привремено да одузме
дозволу за рад.
Члан 18.
(општа правила за обнављање лиценци)
(1) Стручњак за практично стрељаштво, ради обнављања дозволе за рад, подноси захтев
канцеларији ИПСЦ Србија 60 дана пре истека рока на који му је претходна дозвола издата.
(2) Спортском стручњаку се може обновити дозвола за рад ако је, у складу са Законом и овим
Правилником, у периоду важења дозволе за рад обавио укупно 16 сата стручног
усавршавања у складу са планом и правилима Комисије за лиценцирање ИПСЦ Србија.
(3) Ако спортски стручњак у току трајања дозволе за рад стекне више спортско звање, сматра
се да је испунио услове из става 2. овог члана.
(4) Спортски стручњак који у току важења дозволе за рад стекне услове за издавање лиценце
вишег ранга, има право да затражи издавање нове (више) лиценце и пре истека важеће, по
процедури прописаној чланом 23., 24., 25. 26. и 27. овог Правилника.
Члан 19.
(семинари и стручни скупови који се вреднују за обнављање лиценце)
(1) Комисија за лиценцирање ИПСЦ Србија на почетку календарске године утврђује списак
семинара, стручних скупова, трибина и сл. помоћу којих се спортским стручњацима
омогућава перманентно стручно усавршавање и обезбеђују услови за прикупљање бодова
неопходних за обнављање лиценце.
(2) У процесу остваривања бодова за обнављање лиценце из претходног става овог члана,
поједине активности стручног усавршавања вреднују се на следећи начин:

1. Национални стручни скупови које организују акредитоване високошколске установе у
Републици Србији из области спорта (5 бодова),
2. Стручни семинари које организује ИПСЦ Србија (3 бода),
3. Догађаји организовани од стране националних организација из области практичног
стрељаштва и других организација подржани од стране ИПСЦ Србија (3 бода),
4. Остали видови стручног усавршавања, које анализира и накнадно вреднује Комисија за
лиценцирање ИПСЦ Србија на основу приложене документације.
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(3) О броју признатих бодова стручног усавршавања одлучује Комисија за лиценцирање
ИПСЦ Србија на основу званичне документације поднете од стране кандидата којом се
доказује ефективно трајање програма стручног усавршавања, референтност установе и
компетентност предавача и презентера.

Комисија за лиценцирање ИПСЦ Србија
Члан 20.
(улога и састав комисије за лиценцирање)
(1) Поступак лиценцирања спроводи Комисија за лиценцирање коју формира Управни
одбор ИПСЦ Србија на предлог Председника Комисије којег бира Скупштина ИПСЦ Србија.
(2) Мандат чланова комисије за лиценцирање траје 4 године, са правом два поновна избора.
Управни одбор може да смени било ког члана комисије и пре истека периода на који је
изабран уколико процени да не ради савесно или ради противно интересима ИПСЦ Србија.
Члан комисије за лиценцирање може да буде разрешен дужности и на свој лични захтев.
(3) Комисија за лиценцирање из става 1. овог члана је орган Управног одбора ИПСЦ Србија
и њему је директно одговорна за свој рад.
(4) Комисија за лиценцирање је самостална у свом раду и на њу не сме да врши утицај ни
један орган нити функционер ИПСЦ Србија.
(5) Комисију за лиценцирање сачињавају три члана од којих бар један мора да буде
универзитетски наставник изабран на високошколској установи акредитованој у области
физичког васпитања и спорта са којом ИПСЦ Србија има потписан уговор о сарадњи. Због
обезбеђивања високе компетенције комисије за лиценцирање, Управни одбор, приликом
избора преостала два члана, предност даје члановим ИПСЦ Србија који су доказали високу
компетентност у теорији и пракси практичног стрељаштва (истакнути бивши спортисти или
такмичари ИПСЦ Србија).
(5) Радом Комисије руководи и координира Председник. Председника комисије за
лиценцирање именује Скупштина ИПСЦ Србија на период од 4 (четири) године. Председник
и чланови комисије могу да буду замењени и пре истека периода на који су изабрани
уколико поднесу оставку или буду опозвани.
(6) Генерални секретар ИПСЦ Србија именује секретара комисије за лиценцирање.

Члан 21.
(начин рада и одлучивање комисије за лиценцирање)
(1) Комисија одлучује на седницама које сазива и њима руководи Председник, а којима
присутвује већина од укупног броја чланова. Учесталост седница зависи од актуелне
ситуације у ИПСЦ Србија и потреба за решавањем текућих послова лиценцирања.
(2) Комисија за лиценцирање може да доноси одлуке и у форми дописне седнице, путем
телефона или електронске поште. На дописним седницама предлози одлука морају бити
унапред припремљени и образложени. Ову припрему обавља секретар комисије. У случају
редовно заказаних седница писано и електронско гласање чланова Комисија који су физички
одсутни није дозвољено.
(3) Одлуке Комисије за лиценцирање се доносе већином од укупног броја чланова. За
доношење било које одлуке, дакле, потребна су минимално 2 (два) гласа.
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(4) У случајевима када Комисија за лиценцирање нема довољно елемената за одлучивање,
могу бити консултовани други експерти или надлежне међународне организације.
Члан 22.
(јавност рада)
(1) Рад Комисија за лиценцирање је јаван. Све седнице су отворене и њима, без најаве, могу
присуствовати сва заинтересована лица, при чему та лица не могу да учествују у дискусији и
одлучивању. Седнице се одржавају у просторијама ИПСЦ Србија.
(2) Сва мишљеља и одлуке Комисија за лиценцирање се објављују на сајту (електронским
страницама) ИПСЦ Србија.
(3) Евиденција о издатим, обновљеним, одузетим и лиценцама чија је важност истекла је
јавна и Комисија за лиценцирање је редовно ажурира.

Поступак лиценцирања и документација
Члан 23.
(прикупљање и предавање документације)
(1) Поступак лиценцирања се спроводи искључиво на основу поднете документације.
(2) Кандидати који конкуришу за лиценце документацију формирају самостално и шаљу је
на адресу ИПСЦ Србија. Документацију прикупља, чува и проверава да ли је комлетна
Секретар комисије за лиценцирање.
Члан 24.
(документација за лиценцирање)
(1) Комплетна документација у поступку лиценцирања 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 ИПСЦ
Србија (уплатница или извод из банке);
- Доказ о стеченом степену образовања или стручне оспособњености (оверена Диплома или
Уверење);
- Лекарско уверење издато од стране лиценцираног специјалисте спортске медицине;
- Друге потребне доказе прописане овим Правилником, у зависности од врсте лиценце која
се тражи.
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Члан 25.
(поступак лиценцирања и жалба на одлуке)
(1) Поступак издавања Лиценце (дозволе за рад) стручњацима за практично стрељаштво, без
обзира на врсту лиценце, спроводи се на следећи начин:
1. Заинтересовани појединци свој захтев за лиценцирање са прописаном документацијом
достављају канцеларији ИПСЦ Србија;
2. Документацију прегледа Секретар комисије. Уколико документација није комплетна,
Секретар 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.
Комисији за лиценцирање се прослеђује само комплетна документација;
3. Документацију прегледају и анализирају чланови Комисије за лиценцирање у складу са
стандардима прописаним овим Правилником. Уколико чланови комисије процене да је
неопходно да кандидати прибаве још неки битан документ, о томе обавештавају секретара.
Секретар комисије ступа у контакт са кандидатом и захтева допуну документације;
4. Комисија за лиценцирање разматра искључиво комплетну документацију и у року од 15
дана, рачунајући од дана када је документација евидентирана као комплетна, подносиоца
захтева обавештава о својој одлуци.
5. ИПСЦ Србија подносиоцу захтева, који је позитивно решен, издаје Дозволу за рад
потписану од стране лица овлашћеног за заступање ИПСЦ Србија и председника комисије за
лиценцирање. У случају када је захтев одбијен, Комисија о томе обавештава подносиоца,
образлаже разлог за (не)издавање Лиценце и даје поуку о правном леку.
(2) У случају да кандидат не прихвати одлуку Комисије о (не)издавању, обнављању или
одузимање лиценце, има право на жалбу у року од 8 дана од пријема одлуке. У случају да
Комисија за лиценцирање поново процени да подносилац жалбе не испуњава све услове
прописане Правилником о лиценцирању спортских стручњака у практичном стрељаштву,
подносилац Захтева има право жалбе Управном одбору ИПСЦ Србија. Уколико ИПСЦ
Србија сматра да је подносилац захтева за лиценцирање оштећен, може да наложи Комисији
за лиценцирање преиспитивање одлуке. У случају да Комисија за лиценцирање поново
процени да подносилац жалбе не испуњава све услове прописане овим Правилником, одлука
се сматра коначном и не може је преиначити ни један орган ИПСЦ Србија.

члан 26.
(изглед и саджај обрасца дозволе за рад стручњака ИПСЦ Србија)
(1) Дозвола за рад (Лиценца) се спортском стручњаку ИПСЦ Србија издаје на обрасцу
димензија 85 x 55 милиметара и штампа на вишеслојној пластици. Различити нивои лиценци
се штампају словима различитих боја и на различито тонираним подлогама о чему одлучује
Комисија за лиценцирање посебним актом.
(2) Дозволе за рад спортског стручњака ИПСЦ Србија обавезно садржи:
- Назив националног гранског савеза који је издао лиценцу (ИПСЦ Србија);
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- Назив лиценце и наведене чланове овог правилника на основу којих је издата;
- Прецизан назив послова које спортски стручњак на основу дозволе за рад сме да обавља у
оквиру ИПСЦ Србија;
- Период на који је издата (датум издавања и датум истека важења);
- Фотографију лица којем је лиценца издата;
- Оригинални потпис овлашћеног лица и печат ИПСЦ Србија.
Члан 27.
(плаћање трошкова)
(1) Трошкове лиценцирања, стручног образовања, оспособљавања и усавршавања плаћају
организације из области практичног стрељаштва или заинтересовани појединци, а у
посебним случајевима трећа лица (спонзори, донатори и сл) у складу са Законом.

Престанак важења и одузимање лиценце
Члан 28.
(важност и продужење лиценце)
(1) Дозвола за рад у области практичног стрељаштва (Лиценца) аутоматски престаје да важи
на дан истека периода на који је издата.
(2) Спортски стручњак је у обавези да од Комисије за лиценцирање ИПСЦ Србија затражи
продужење исте или издавање друге лиценце 60 дана пре истека важеће. Уколико Комисија
за лиценцирање у року од 30 дана не реши благовремено поднети захтев, односно својом
неажурношћу прекорачи рок до којег је важила претходна лиценца, спортски стручњак има
право да и даље обавља послове које му је омогућавала истекла лиценца, све до тренутка
обнављања старе или издавања нове лиценце.
Члан 29.
(одузимање лиценце)
Дозвола за рад (Лиценца) у области практичног стрељаштва, у оквиру делатности ИПСЦ
Србија, се спортском стручњаку одузима у случајевима када се утврди:
- Да током рада у области практичног стрељаштва обавља и послове који нису прописани
врстом издате лиценце;
- Уколико се накнадно утврди да су поднели неистиниту или кривотворену документацију на
основу које им је издата лиценца;
- Уколико у периоду трајања лиценце изгубе услове неопходне за поседовање издате
лиценце;
- Уколико својим активностима нарушавају углед ИПСЦ Србија и служе се нечасним и
недозвољеним средствима.
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Прелазне и завршне одрдбе
Члан 30.
(правоснажност правилника)
(1) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и сајту
ИПСЦ Србија. Његовим ступањем на снагу престају да важе сва нормативна акта ИПСЦ
Србија који се на било који начин односе на лиценцирање, као и сва правила и обичаји који
се односе на издавање лиценци спортским стручњацима, а који су се примењивали у периоду
пре усвајања овог правилника.
Члан 31.
(рок за лиценцирање и решавање спорних ситуација)
1) Због превазилажења несклада између праксе која је важила пре доношења овог
Правилника и актуелног стања у областима практичног стрељаштва, одређује се Прелазни
период у трајању од 6 (шест) месеци од дана његовог ступања на снагу. Након истека
прописаног прелазног периода све одредбе овог Правилника биће доследно примењиване.
(2) Све спорне ситуације током прелазног периода решаваће Управни одбор ИПСЦ Србија,
на основу мишљења Комисије за лиценцирање. Све одлуке Управног одбора везане за
спорне ситуације током прелазног периода су коначне и на њих се не може улагати
приговор.

Београд

03.11.2018. године

Председник ИПСЦ Србија

`

________________________
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