У складу са одредбама члана 100. Закона о спорту и члана 48. Статута Мачевалачког
савеза Србије, Управни одбор Мачевалачког савеза Србије је на својој седници
одржаној дана 20.03.2017. године, усвојио пречишћени

Правилник о стручном раду у МСС
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Стручни рад у Савезу, рад Спортског директора, националних тренера,
тренерске и судиjске комисије, као и рад других органа и комисија Савеза, обављају
спортски стручњаци и стручњаци у спорту у складу са Законом о спорту, Статутом и
правилницима Савеза.
Савез може да заснује радни однос са спортистима, као и са спортским
радницима о чему се закључује уговор у складу са позитивним прописима.

СПОРТСКИ ДИРЕКТОР
Члан 2.
Спортског директора Савеза на предлог Председника бира Управни одбор на
период од четири године са могућношћу поновног избора.
Спортском директору Савеза престаје функција пре истека времена на које је
изабран:
-

Смрћу или губитком пословне способности;

-

Разрешењем;

-

Престанком чланства у Савезу клуба - члана Савеза чијом надлежношћу је био
обухваћен у тренутку избора;

-

Дисциплинска комисија изрекне дисциплинску меру која га спречава да
учествује у раду Савеза;

-

поднесе оставку;

Члан 3.
Обавезе Спортског директора су :
1)

Организује и контролише обављање стручног рада у Савезу и предузима мере за
унапређење истог;

2)

Израђује и предлаже Управном одбору усвајање плана и програма стручног рада
у Савезу;

3)

Предлаже Управном одбору именовање националних тренера по оружјима;

4)

Контролише рад националних тренера и учествује у раду тренерске комисије за
свако оружје и одговоран је за реализацију (уз националне тренере) планова
стручног рада;

5)

Контролише извршење плана и програма рада Судијске комисије;

6)

Контролише примену правилника о организацији домаћих такмичења;

7)

Израђује и предлаже Управном одбору усвајање годишњег

календара

такмичења;
8)

Контролише ажурност вођења ранг листи Савеза;

9)

Учествује и координира рад органа Савеза на организацији међународних
турнира и такмичења;

10) Подноси периодични и годишњи извештај о свом раду, као и о раду свих облика
организованог рада Савеза за које је задужен;
11) Предлаже Управном одбору доношење одлука које се тичу стручног рада а које
нису у његовој нити у надлежности другог органа.

НАЦИОНАЛНИ ТРЕНЕРИ
Члан 4.
За стручно тренерски рад у Савезу и развој мачевалачких дисциплина
задужени су Национални тренери које именује Управни одбор на четири године, а на
предлог Спортског директора Савеза међу кавлификованим лиценцираним тренерима
Савеза.
Националном тренеру Савеза престаје функција пре истека времена на које је
изабран:
-

Смрћу или губитком пословне способности;

-

Разрешењем;

-

Престанком чланства у Савезу клуба - члана Савеза чијом надлежношћу је био
обухваћен у тренутку избора;

-

Дисциплинска комисија изрекне дисциплинску меру која га спречава да
учествује у раду Савеза;

-

поднесе оставку.

Члан 5.
Права, обавезе и одговорности Националних тренера су:
1) Израђује и спроводи годишњи план рада репрезентације;
2) Организује тренинге репрезентације;
3) Врши селекцију кандидата за репрезентацију;
4) Води евиденцију репрезентативних кандидата;
5) У сарадњи са Тренерском комисијом организује тренерске семинаре у оружју за
које је задужен;
6) Преко канцеларије Савеза пријављује репрезентативце и остале такмичаре на
ФИЕ и ЕФЦ међународна такмичења;
7) Преко Спортског директора подноси шестомесечне извештаје управном одбору
МСС;
8) Одговара за постигнуте резултате репрезентације за коју је задужен.
СТАЛНЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 6.
Делокруг, надлежности, састав и начин рада комисија у Савезу уређује се
одговарајућим општим актима, која доноси Управни одбор.
Члан 7.
Савез има следеће сталне комисије:
- Тренерску комисију,
- Судијску комисију,
- Комисију за мачевање у колицима.
- Комисију за Ветеранско мачевање

Тренерска комисија и Комисија за дозволе за рад
Члан 8.
Тренерска комисија Мачевалачког савеза Србије (у даљем тексту Комисија) је
орган Савеза који се бави евиденцијом, лиценцирањем и едукацијом мачевалачких
тренера у Србији.
Комисија за дозволе за рад је привремена комисија која се образује по потреби
од два члана Тренерске комисије и једног члана кога именује високошколска установа
са којом Савез има закључен уговор о стручној сарадњи, и која има задатак да разматра
и доноси решења по захтевима за издавање дозвола за рад тренерима сходно
адекватним правилницима Савеза и Министарства за омладину и спорт.
Члан 9.
Комисију чине три члана које бира Управни одбор међу компетентним високо
образованим кандидатима (из Стручног савета тренера), у складу са важећим Законом
о спорту, Правилницима о номенклатури спортских радника и о обављању спортских
активности, као и одредбама овог правилника.

избора.

Мандат чланова Комисије траје 4 (четири) године са могућношћу поновног

Члан 10.
Управни Одбор може због неактивности, или изречене дисциплинске мере,
сменити поједине чланове Комисије или расформирати Комисију и пре истека мандата.
У случају престанка мандата једног или два члана Комисије пре истека
функцију Комисије обављају преостали чланови, а Управни одбор је дужан да на првој
наредној седници изабере нове чланове на место оних чији је мандат престао.
Члан 11.
Чланови Комисије се састају по потреби, а најмање два пута годишње.
Члан 12.
Комисије ради на основу важећих општих аката Министарства за спорт и
омладину Статута МСС, других општих аката МСС, и Правилника о стручном раду
МСС.
Члан 13.
Тренерска комисија МСС задужена је за:

-

Лиценцирање мачевалачких тренера;

-

Вођење евиденције мачевалачких тренера;

-

Контролу рада мачевалачких тренера;

-

Перманентну едукацију мачевалачких тренера кроз организовање семинара у
сарадњи са националним тренерима;

-

Ради на популаризацији у виду промовисања мачевања међу потенцијалним
тренерима;

-

Раде на успостављању катедре за мачевање на факултетима за физичку културу.
Члан 14.

Комисија из својих редова далегира два члана Комисији за дозволе за рад која
мачевалачким тренерима издаје дозволе за рад у складу са Правилником о стручном
раду у МСС, другим оштим актима Савеза, Статутом и одговарајућим општим актима
Министарства за омладину и спорт.
Члан 15.
Да би мачевалачки тренер добио дозволу за рад, неопходно је да:
-

Поднесе захтев за издавање лиценце

-

Достави потврде о завршеним основним, средњим, вишим, струковним,
дипломским, магистарским или докторским студијама

-

Достави потврду о
мачевалачког тренера

стручној

оспособљености

за

обављање

функције

Након пријема неопходне документације, Комисија именује два члана из својих
редова за чланове Комисије за дозволе за рад која затим одлучује о издавању
адекватне дозволе за рад сходно адекватним општим актима Министарства омладине
и спорта.
Члан 16.
Постоје четири типа дозволе за рад сходно нивоу едукације, оспособљености и
искуства кандидата и то су:
-

тренер приправник
оперативни тренер
тренер
тренер професор спорта.

Члан 17.
Мачевалачки тренер приправник је особа која има завршено средњe образовање
и стучну оспособљеност II нивоа (сходно одговарајућим актима Министарства
омладине и спорта) тј. 120 сати стручног оспособљавања са адекватном провером
знања.
Тренер приправник мора да има рад од минимум 240 сати у мачевалачком клубу
под менторским надзором спортског стручњака са вишим звањем.
Тренер приправник не може радити самостално у клубу.
Члан 18.
Оперативни тренер у мачевању је особа која има завршено више образовање из
области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на мачевање, односно са
дипломским радом из мачевалачког спорта или особа која има завршено средње
образовање и завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа
(сходно одговарајућим актима Министарства омладине и спорта) тј. 240 сати стручног
оспособљавања са адекватном провером знања.
Оперативни тренер може радити као главни тренер у клубу.
Члан 19.
За стицање звања мачевалачки тренер неопходни су следећи услови:
1) завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта, са
усмерењем на мачевање, односно са дипломским радом из
мачевалачког спорта и најмање четири године стручног рада у
мачевалачком клубу;
2) завршене одговарајуће основне струковне студије из области физичког
васпитања и спорта, са дипломским радом из мачевалачког спорта
(стечен стручни назив тренер);
3) завршене трогодишње основне академске студије из области физичког
васпитања и спорта (професор физичког васпитања и спорта), са
дипломским радом из мачевалачког спорта и најмање две године
стручног рада у мачевалачком клубу.
Тренери могу бити главни тренери у клубовима, могу радити са децом и
омладином и могу бити бирани за чланове Комисије.
Такође, тренери могу стручно надзирати и обучавати друге особе за тренерски
посао.

Члан 20.
За стицање звања мачевалачки тренер професор спорта неопходни су следећи
услови:
1) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне
академске студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања
и спорта, са положеним испитом из мачевања и одбрањеним дипломским радом
из мачевалачког спорта;
2) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне
академске студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања
и спорта, са усмерењем од најмање две године на мачевалачки спорт, као и
одбрањен дипломски рад из мачевалачког спорта;
3) завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и спорта, са
усмерењем на мачевалачки спорт;
4) завршене магистарске студије или докторске студије са усмерењем на
мачевање, односно одбрањена магистарска теза или докторска дисертација из
мачевалачког спорта.
Тренери професори спорта, могу бити главни тренери у клубовима, могу радити са
децом и омладином, могу обучавати друге кандидате за тренере, могу бити бирани за
чланове Комисије, могу бити председници Комисије и могу верификовати и правити
програме за стручно оспособљавање мачевалачких тренера и у том смислу бити
задужени за сарадњу са одговарајућом високошколском установом.
Члан 21.
Дозвола за рад важи максимално три године. Након тога се мора или обновити
или одузети.
Тренерска лиценца се издаје на годину дана, на почетку сезоне и на основу
важеће дозволе за рад.
Члан 22.
Дозволаза рад се може обновити ако је кандидат испунио следеће услове:
да је у току важења дозволе на крају сваке сезоне имао најмање три
такмичара на ранг листи Мачевалачког савеза Србије
да је у току важења дозволе документовано најмање осам часова
стручног усавршавања.

Члан 23.
Тренеру против кога је покренут дисциплински поступак, Комисија може
привремено одузети лиценцу односно Дозволу за рад.
Члан 24.
По налогу Комисије, Савез издаје дозволу за рад са: сликом особе, заводним
бројем, звањем, печатом савеза, датумом издавања и роком важења.
Члан 25.
Стручни савет тренера чине сви лиценцирани тренери Мачевалачког савеза
Србије.
Члан 26.
Улога стручног савета тренера јесте да својим деловањем и консултацијама
унапређује тренерску струку и у том смислу обавезе стручног савета су:
-

да даје предлог УО МСС за избор чланова комисије.
да омогући и реализује сарадњу са страним тренерима
да даје предлог програма за омасовљење тренерског кадра у МСС
да даје предлог програма за усавршавање тренера у МСС

Судијска комисија
Члан 27.
Судијска комисија МСС (у даљем тексту Комисија) је орган Савеза који се бави
евиденцијом, лиценцирањем и едукацијом мачевалачких судија у Србији.
Члан 28.
Комисија броји три члана које бира Управни одбор међу компетентним
кандидатима.
Мандат чланова комисије траје 4 (четири) године.
Члан 29.
Управни Одбор може због неактивности, или изречене дисциплинске мере,
сменити поједине чланове Комисије или расформирати Комисију и пре истека мандата.

У случају престанка мандата једног или два члана Комисије пре истека,
функцију Комисије обављају преостали чланови, а Управни одбор је дужан да на првој
наредној седници изабере нове чланове на место оних чији је мандат престао.
Члан 30.
Чланови комисије се састају по потреби, а најмање два пута годишње.
Члан 31.
Основни задаци Судијске комисије су да:
-

делегира судије за сва национална и међународна такмичења предвиђена
календаром такмичења МСС;

-

припрема, организује и спроводи судијске курсеве и семинаре;

-

припрема програм школовања и усавршавања судија свих категорија;

-

организује и спроводи полагање за звање судија националног ранга;

-

предлаже кандидата за полагање испита за међународне судије;

-

даје тумачење правила МСС;

-

прати промене мачевалачких правила и објављује их путем веб сајта и
електронске поште;
саставља и предлаже измене Правилника о свом раду;

-

води евиденцију савезних и међународних судија;

-

предлажа Дисциплинској комисији МСС покретање поступка против судија
који не извршавају поверене дужности или их злоупотребљавају;
врши и друге послове повезане са суђењем које јој повери Управни одбор;

-

контролише судије и квалитет суђења на такмичењима.
Члан 32.
Судијска комисија лиценцира судије у две категорије А и Б.
Обе категорије имају права да суде на домаћим такмичењима.

Судијска комисија је дужна да води евиденцију о свим националним судијама
А и Б категорије као и међународним судијама.

Комисија за мачевање у колицима
Члан 33.
Комисија за мачевање у колицима Мачевалачког савеза Србије (у даљем тексту
Комисија) је орган Савеза који се бави развојем и контролом над мачевалачким
дисциплинама у колицима.
Члан 34.
Комисију чине три члана које бира Управни одбор међу компетентним
кандидатима.

Мандат чланова Комисије траје 4 (четири) године са могућношћу

поновног избора.
Члан 35.
Управни Одбор може због неактивности, или изречене дисциплинске мере,
сменити поједине чланове Комисије или расформирати Комисију и пре истека мандата.
У случају престанка мандата једног или два члана Комисије пре истека
функцију Комисије обављају преостали чланови, а Управни одбор је дужан да на првој
наредној седници изабере нове чланове на место оних чији је мандат престао.
Члан 36.
Чланови Комисије се састају по потреби, а најмање два пута годишње.
Члан 37.
Комисија ради на основу важећих општих аката Министарства за спорт и
омладину, Олимпијског и Параолимпијског комитета Србије, Статута МСС, других
општих аката МСС и Правилника о раду комисије за мачевање у колицима.

Члан 38.
Основни задаци Комисије су да:

-

води евиденцију такмичара у колицима

-

контролише рад секција клубова које се баве мачеваоцима у колицима

-

помаже у организацији и контроли турнира за мачеваоце у колицима

-

преко канцеларије Савеза пријављује такмичаре на међународна такмичења

-

Унапређује и промовише мачевање у колицима

Комисија за мачевање у категоријама ветерана
Члан 39.
Комисија за мачевање у категоријама ветерана Мачевалачког савеза Србије (у даљем
тексту Комисија) је орган Савеза који претставља све ветеране Србије у мачевању и заступа
њихове интересе.
Члан 40.
Комисију чине три члана које бира Управни одбор међу компетентним кандидатима.
Мандат чланова Комисије траје до оснивачке седнице Организације ветерана Србије у
мачевању, а на истој седници ће бити изабрани чланови Комисије који ће наставити рад до
краја мандата у Савезу.
Члан 41.
Чланови Комисије се састају по потреби, а најмање два пута годишње.
Члан 42.
Комисија ради на основу важећих општих аката Министарства за спорт и омладину,
Олимпијског и Параолимпијског комитета Србије, Статута МСС, других општих аката МСС
као и Статута Европског ветеранског мачевалачког комитета и Правилника европских
првенстава за ветеране у мачевању.
Члан 43.
Основни задаци Комисије су да:
-

-

Подстиче и олакшава развој и организацију такмичарског мачевања у Србији за ветеране.
Води евиденцију такмичара у ветеранским категоријама

Помаже у организацији и контроли турнира за мачеваоце у ветеранским категоријама
Подстиче и подржава жељy за мачевањем за велики број људи у старосној групи
ветерана у Србији.
Преко канцеларије Савеза пријављује такмичаре на мећународна такмичења за
ветеране.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Тумачење овог правилника даје Управни одбор Савеза.
За све ситуације које нису предвиђене овим правилником, примењују се
адекватни акти Министарства омадине и спорта, Олимпијског комитета Србије и
Светске мачевалачке федерације (FIE).
На питања која нису обухваћена овим Правилником а тичу се доделе и
одузимања лиценци и дозвола за рад примењиваће се закон и одговарајућа акта МОС-а
Члан 45.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Савеза.
У Београду, 20.03.2017

_________________________________________
Дејан Руски
Председник
Мачевалачки савез Србије

_________________________________________
Вукашин Стошић
Генерални секретар
Мачевалачки савез Србије

Правилник објављен и истакнут на сајту савеза дана 22.03.2017.године.

