
 

 
На основу Закона о спорту Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 24/2011), Правилникa  
о  номенклатури  спортских  занимања  и  звања,  Правилникa  о  дозволи  за  рад  спортских  
стручњака, Правилникa о стручном оспособљавању за обављање одређених 

стручних послова у спорту,Управни одбор Савеза са синхроно пливање 

Србије,је03.09.2013.усвојио: 
 

 
П Р А В И Л Н И К 

o дозволи за рад тренера  
Савеза за синхроно пливањеСрбије 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 
Правилник о дозволи за рад тренера (у даљем тексту Правилник) садржи услове и 

поступак под којима се издаје, обнавља и одузима дозвола за радспортским стручњацима 

– тренерима у синхроном пливању и регулишу обавезе клубова и тренера, с циљем 

систематског побољшања квалитета спорта и постизања врхунских резултата. 
 

Члан 2. 
 
Клуб за синхроно пливање (у даљем тексту клуб) који је члан Савеза за синхроно 

пливање Србије (у даљем тексту ССПС) мора ангажовати тренере са важећом дозволом 

за рад коју издаје ССПС. 

 

Клуб не може ангажовати тренера који не поседује дозволу за рад и идентификациону 

картицу (лиценцу) коју издаје ССПС. 

 

Врста тренерске дозволе за рад зависи од образовних и стручних квалификација, у 

складу са критеријумима предвиђеним овим правилником и Законом о спорту. 
 

Члан 3. 
 
Тренерске дозволе за рад издаје Комисија за издавање дозвола за рад тренерима  која 

има три члана и коју чине следећа лица: секретар ССПС, представник акредитоване 

високошколске установе и председник стручног савета ССПС, који је уједно и председник 

Комисије. 
 
 
Тренерску дозволу за рад  могу добити појединци који задовољавају критеријуме 

предвиђене овим правилником и Законом о спорту. 
 
  



II Дозвола за рад 
 

Члан 4. 
 
Тренери могу добити следећу врсту дозволе за рад  А, Б, Ц, Д,  и почасну лиценцу. 

 
Дозвола за рад  категорије А, Б, Ц и Д су радне дозволе и могу се обнављати неограничен 

број пута, под условом да појединац испуњава образовне, као и сталне критеријуме за 

њено добијање. 

 
Почасна лиценца нија радна лиценца.  

Члан 5. 
 
За издавање, оверавање, обнављање и одузимање тренерских дозвола за рад  надлежан 

је ССПС, као национални грански спортски савез. 

 

Тренери у свим степенима такмичења ССПС морају бити регистровани у Савезу за 

синхроно пливање Србије, у складу са чланом 5. став 1. тачка 2) Правилникa о дозволи за 

рад спортских стручњака. 

 
Члан 6. 

 
Тренер може остварити право на добијање тренерске дозволе за рад уколико 
задовољава један од следећих услова, у складу са Правилником о номенклатури 
спортских звања и занимања: 

 
А дозвола за рад 
 
1) завршене основне студије у трајању од четири године или завршене основне 

академске студије у трајању од четири године из области физичког васпитања и 

спорта, са:   
одбрањеним дипломским радом из одговарајуће гране спорта – синхроно пливање 
и стеченим сертификатом Међународног олимпијског комитета на техничком курсу 
за тренере синхроног пливања, и   
најмање пет година активног и континуираног тренажног рада у синхроном 
пливању у периоду који непосредно претходи лиценцирању;за стицање звања  
спортски тренер 

' 
 
2) завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и спорта, са:   

усмерењем на одговарајућу грану спорта – синхроно пливање и стеченим сертифи 
катом Међународног олимпијског комитета на техничком курсу за тренере 
синхроно г пливања, и   
најмање пет година активног и континуираног тренажног рада у синхроном 

пливању у периоду који непосредно претходи лиценцирању;за стицање звања  

спортски тренер дипломирани професор физичког васпитања  

 
3) завршене магистарске студије или докторске студије, са:



усмерењем на одговарајућу грану спорта, односно одбрањеном магистарском тезо м или 
докторском дисертацијом из одговарајуће гране спорта – синхроно пливање и стеченим 
сертификатом Међународног олимпијског комитета на техничком курсу за тренере 
синхроног пливања, и   

најмање пет година активног и континуираног тренажног рада у синхроном 

пливању у периоду који непосредно претходи лиценцирању; за стицање звања спо 
ртски тренер дипломирани професор физичког васпитања  

 
4) завршене специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и 

спорта, са:   
одбрањеним завршним радом из одговарајуће гране спорта – синхроно пливање и 

стеченим сертификатом Међународног олимпијског комитета на техничком курсу за 

тренере, и   
најмање пет година активног и континуираног тренажног рада у синхроном 

пливању у периоду који непосредно претходи лиценцирању;за стицање звања 

спортски тренер специјалиста  
 

5) завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта, са:   
усмерењем на одговарајућу грану спорта – синхроно пливање, односно завршним 

радом из одговарајуће гране спорта – синхроно пливање и стеченим сертификатом 

Међународног олимпијског комитета на техничком курсу за тренере синхроног 

пливања, и   
најмање десет година активног и континуираног тренажног рада у синхроном 

пливању у периоду који непосредно претходи лиценцирању; за стицање звања  

спортски тренер  

 

6) завршене одговарајуће основне струковне студије из области физичког васпитања и 

спорта, са:   
завршним радом из одговарајуће гране спорта – синхроно пливање и стеченим сер 

тификатом Међународног олимпијског комитета на техничком курсу за тренере син 

хроног пливања, и   
најмање десет година активног и континуираног тренажног рада у синхроном 

пливању у периоду који непосредно претходи лиценцирању,за стицање звања 

спортски тренер  
 
 
Као доказ  испуњености  горе  наведених  услова  достављају  се  званична  документа  у  
оригиналу или овереној копији из образовне институције, организације или клуба. 

 
Б Дозвола за рад 
 
7) завршене основне студије у трајању од четири године или завршене основне 

академске студије у трајању од четири године из области физичког васпитања и 

спорта, са: одбрањеним дипломским радом из одговарајуће гране спорта – синхроно 

пливање или стеченим сертификатом Међународног олимпијског комитета на 

техничком курсу за тренере синхроног пливања, и



најмање две године активног и континуираног тренажног рада у синхроном пливању у 

периоду који непосредно претходи лиценцирању; за стицање звања спортски тренер  
 
 
 
8) завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и спорта, са:   

усмерењем на одговарајућу грану спорта – синхроно пливање и стеченим 

сертифик атом Међународног олимпијског комитета на техничком курсу за тренере 

синхроног пливања, и   
најмање две године активног и континуираног тренажног рада у синхроном 

пливању у периоду који непосредно претходи лиценцирању; за стицање звања 

спортски тренер дипломирани професор физичког васпитања  

 

9) завршене магистарске студије или докторске студије, са:   
усмерењем на одговарајућу грану спорта, односно одбрањеном магистарском тезо 

м или докторском дисертацијом из одговарајуће гране спорта – синхроно пливање 

и стеченим сертификатом Међународног олимпијског комитета на техничком курсу 

за тренере синхроног пливања, и  
 

најмање две године активног и континуираног тренажног рада у синхроном 

пливању у периоду који непосредно претходи лиценцирању; за стицање звања 

спортски тренер дипломирани професор физичког васпитања  

 

10) завршене специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и 

спорта, са:   
одбрањеним завршним радом из одговарајуће гране спорта – синхроно пливање и 

стеченим сертификатом Међународног олимпијског комитета на техничком курсу за 

тренере синхроног пливања, и   
најмање две године активног и континуираног тренажног рада у синхроном 

пливању у периоду који непосредно претходи лиценцирању; за стицање звања 

спортски тренер специјалиста  

 

11) завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта, са:   
усмерењем на одговарајућу грану спорта – синхроно пливање, односно завршним 

р адом из одговарајуће гране спорта – синхроно пливање и стеченим 

сертификатом Међународног олимпијског комитета на техничком курсу за тренере 

синхроног пливања, и   
најмање четири година активног и континуираног тренажног рада у синхроном 

пливању у периоду који непосредно претходи лиценцирању; за стицање звања 

спортски тренер  

 

12) завршене одговарајуће основне струковне студије из области физичког васпитања и 

спорта, са:  
 
 
 



 
завршним радом из одговарајуће гране спорта – синхроно пливање и стеченим сер 

тификатом Међународног олимпијског комитета на техничком курсу за тренере 

синхроног пливања, и   
најмање пет година активног и континуираног тренажног рада у синхроном 

пливању у периоду који непосредно претходи лиценцирању; за стицање звања 

спортски тренер  

 

13) завршено средње образовање, са:   
завршеним програмом одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа и стеченим 

сертификатом Међународног олимпијског комитета на техничком курсу за тренере 

синхроног пливања, и   
најмање десет година активног и континуираног тренажног рада у синхроном 

пливању у периоду који непосредно претходи лиценцирању; за стицање звања 

спортски оперативни  тренер  
 
 
Као доказ  испуњености  горе  наведених  услова  достављају  се  званична  документа  у  
оригиналу или овереној копији из образовне институције, организације или клуба. 

 
Ц дозвола за рад 
 
1) завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта, са:   

усмерењем на одговарајућу грану спорта – синхроно пливање, односно завршним 
р адом из одговарајуће гране спорта – синхроно пливање и стеченим 
сертификатом Међународног олимпијског комитета на техничком курсу за тренере 
синхроног пливања, и   
активним и континуираним тренажним радом у синхроном пливању у години која 

непосредно претходи лиценцирању; за стицање звања спортски тренер 
 

 
2) завршене  одговарајуће основне  струковне  студије из  области физичког  васпитања   

и спорта, са  дзавршним   радом  из  одговарајуће гране  спорта –  синхроно пливање   
и стеченим сертификатом Међународног олимпијског комитета на техничком курсу 

за тренере синхроног пливања; за стицање звања спортски тренер 
 
 
3) завршено средње образовање, са:  

завршеним програмом одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа и стеченим 

сертификатом Међународног олимпијског комитета на техничком курсу за тренере 

синхроног пливања, и   
најмање пет година активног и континуираног тренажног рада у синхроном 

пливању у периоду који непосредно претходи лиценцирању; за стицање звања 

спортски оперативни  тренер  
 

 

4) завршено средње образовање, са:  
 
 



 
стеченим рангом врхунског тренера, са спортским статусом заслужног тренера у 
складу са Националном категоризацијом спортских стручњака и стеченим сертифи 
катом Међународног олимпијског комитета на техничком курсу за тренере 
синхроног пливања, и   
најмање пет година активног и континуираног тренажног рада у синхроном 

пливању у периоду који непосредно претходи лиценцирању; за стицање звања 

спортски оперативни  тренер  
 

 
5) завршене основне студије у трајању од четири године или завршене основне 

академске студије у трајању од четири године из области физичког васпитања и 
спорта – без усмерења и стечен сертификат Међународног олимпијског комитета на 
техничком курсу за тренере синхроног пливања; ; за стицање звања спортски тренер 

 
6) завршене специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и 

спорта и стечен сертификат Међународног олимпијског комитета на техничком курсу 
за тренере синхроног пливања. ; за стицање звања спортски тренер специјалиста 

 
Као доказ  испуњености  горе  наведених  услова  достављају  се  званична  документа  у  
оригиналу или овереној копији из образовне институције, организације или клуба. 

 
Д дозвола за рад 
 
1) завршено средње образовање, са:  

завршеним програмом одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа и стеченим 

сертификатом Међународног олимпијског комитета на техничком курсу за тренере 

синхроног пливања, и до 5 година активног тренажног рада у синхроном пливању; 
за стицање звања спортски оперативни  тренер  

 
завршено средње образовање и стечен ранг врхунски тренер, са спортским 

статусом заслужног тренера у складу са Националном категоризацијом спортских 

стручњака и стечен сертификат Међународног олимпијског комитета на техничком 

курсу за тренере синхроног пливања; за стицање звања спортски оперативни  
тренер  

 
Као доказ испуњености горе наведених услова достављају се званична документа у 
оригиналу или овереној копији из образовне институције, организације или клуба. 

 
Почасна лиценца 
 
Почасну лиценцу, која није радна лиценца, могу, на писмени и образложени предлог било 
ког члана ССПС а по одобрењу Управног одбора ССПС, добити следећи појединци: 
 

 тренери након 30 година активног тренажног рада у синхроном  пливању; 

 лични тренери националних пливачица са освојеном медаљом на Олимпијским 
играма, Светском и Европском првенству у сениорској или јуниорској конкуренцији; 

 



 доктори наука који су докторирали на матичном предмету синхроно пливање на ак 
редитованом универзитету у Републици Србији, или на страном универзитету 
истог образовног усмерења; 

 други појединци изузетно заслужни за развој ССПС и синхроног пливања у Републ 
ици Србији, на писмени предлог члана ССПС са образложењем и званичним доказ 
има о заслузи. 

 
Као доказ испуњености горе наведених услова достављају се званична документа у 
оригиналу или овереној копији из образовне институције, националног или регионалног 
савеза и клуба у ком је спортски резултат постигнут. 
 

 
НАПОМЕНА :  

Званична документа која доказјују степен образовања могу бити са факултета 

Универзитета у Републици Србији или факултета признатих иностраних 

Универзит ета истог образовног усмерења.   
Уколико у високошколским образовним установама на Универзитетима у 

Републици Србији не постоји Катедра за синхроно пливање или могућност 

одбране дипломског , магистарског или др. специјалистичког рада, признаје се 

завршни рад у другим стручним предметима на тему синхроног пливања .   
Члан 7. 

 
Важење дозволе за рад  је три године, у складу са овим правилником и Законом о спорту. 
 

Члан 8. 

 
Годишње оверавање  дозволе за рад (лиценце) 
 
Тренерска дозвола за рад се оверава сваке године и то у периоду од: 
 

10. до 30. јуна текуће године за наредну годину- 
 

или 10. до 30. децембра текуће године за наредну 

годину.  

Тренерска дозвола за рад (лиценца) се оверава након утврђивања валидности документације. 

Документацију подноси кандидат за дозволу за рад  односно носилац постојеће дозволе  

канцеларији ССПС у периоду од 
1. до 10. децембра текуће године за наредну годину. 
 
Услов годишње овере дозволе за рад (лиценце) је стицање образовне и/или струковне 
компетенције од нај мање 5 бодова годишње. Верификација валидности  дозволе за рад 
(лиценце) се врши по принципу активног и континуираног учешћа тренера у:  

 стручном спортском раду у синхроном пливању и/или у активностима у 
организацији ССПС; 

 активностима акредитованих академских институција у области спорта, и 



 активностима националних или међународних струковних и научних удружења 
(Удружење тренера Србије и истоветна страна удружења, као и регистрована 
национална и међународна научна удружења блиско повезана са системом наука 
у спорту – Удужење педагога физичке културе Републике Србије, Удружење за 
медицину спорта Србије и друга). 

 
Бодови се рачунају на следећи начин: 
 
Образовна компонента:  

 учешће на националном струковном семинару у организацији ССПС – 4 бода; 

 учешће на међународним научним конгресима из области спорта – 6 бодова као 
учесник слушалац, а за сваки презентован рад са стручном темом из синхроног 
пливања додатно 1 бод у земљи и 2 бода у иностранству; 

 учешће на међународним семинарина или школама за тренере – 6 бодова; 

 учешће на струковном семинару у организацији регионалног или градског савеза – 
2 бода; 

 Публиковање научно-стручне референце са стручном темом из синхроног пливања 


–   бодовање   у   складу   са   Правилником   о   поступку   и   начину   вредновања,   и  
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача 
(Службени гласник РС,бр. 28/2008). 

 
Струковно-практична компонента:  

Руковођење и учествовање у радусениорскерепрезентације: 
Олимпијске игре – први тренер 10 бодова; помоћни тренер 5 бодова; 
Светско првенство – први тренер 5 бодова; помоћни тренер 2 бода; 
Европско првенство – први тренер 3 бода; помоћни тренр 1 бод;  
остала међународна такмичења (званична такмичења ван земље са репрезента 
цијом) – први тренер 2 бода.  

Руковођење и учествовање у радујуниорскеи/иликадетскерепрезентације:  
Светско првенство – први тренер 3 бода; помоћни тренер 0,5 бодова; 
Европско првенство – први тренер 2 бода; помоћни тренер 0,5 бодова; 
КО.МЕ.Н куп – први тренер 1 бод; помоћни тренер 0,5 бодова;  
остала међународна такмичења (званична такмичења ван земље са 
репрезентацијом) – први тренер 1 бод;  
пласман  репрезентације  до  12-ог  места  (уколико  је  број  учесника  најмање  16  
земаља) односно до 8-ог места (уколико је број учесника најмање 12 земаља) – 
додатно 2 бода.  

Руковођење кампом младих синхроних пливачица и учествовање у његовом раду: 
руководилац националног кампа – 3 бода; 
помоћни тренер у националном кампу – 1 бод. 

 
Као доказ образовне и/или струковне компетенције подносе се званична документа у 
оригиналу или овереној копији од одговарајуће организације, националног или 
регионалног савеза и клуба у ком је спортски резултат постигнут. 
 
 
 
 
 
 
 



Члан 9. 
 
Обнављање дозволе за рад 

 

Ради обнављања дозволе за рад, носилац дозволе  подноси захтев за обнављање 

дозволе ССПС 60 дана пре истека рока на који је дозвола издата. 

 
Дозвола за рад  се обнавља носиоцима  дозволе за рад који су у складу са овим 

правилником и Законом о спорту у периоду важења дозволе за рад обавили прописано 

стручно усавршавање. 

 
За обнављање дозволе за нови трогодишњи период, потребно је у претходном периоду 

важења дозволе за рад  (претходне три године) укупно сакупити најмање 15 бодова, где 

се вишак бодова из једне године не може преносити у наредну.  
Уколико је у периоду важења дозволее за рад  (3 године) и приликом обнављања дозволе 

за рад  за нов трогодишњи период укупно сакупљено 30 и више бодова тренеру следује 

дозволе за рад  вишег нивоа, у складу са стручним образовањем регулисаним овим 

Правилником. 

 
Уколико Комисија утврди да стручњак није испунио све прописане обавезе неће му се 

обновити дозвола и губи право на дозволу за рад  тренера синхроног пливања у периоду од 

једне(1) године током које мора да оствари услов укупног бодовног скора од осам (8) плус 

недостатак бодова из периода претходног важења дозволе за рад. По испуњењу ових 

услова стручњак подноси Захтев за издавање дозволе за рад уз потребну пратећу 

документацију. 

 
У случају немогућности испуњавања годишње бодовне квоте из здравственог или неког другог 

личног или правног разлога, могуће је замрзнути статус дозволе за рад  на једну или више 

година, односно највише до краја периода важења исте, за шта се Комисији за 

издавањедозвола за  рад (преко канцеларије ССПС)доставља валидни званични документ-

доказ  
(лекарски налаз, пресуда, уговор о раду итд.) уз пропратни захтев са објашњењем 

разлога за замрзавање статуса. 
 

Члан 10. 

 
За издавање, односно обнављање дозволе за рад  подноси се Комисији за издавање 

дозвола за рад СС ПС:  
захтев за издавање дозволе за рад односно захтев за обнављање дозволе за рад ;   

потврда да је подносилац захтева регистрован у ССПС односно у клубу који је 
члан ССПС за текућу годину (у складу са чланом 5. став 1. тачка 2) Правилника о 
дозволи за рад спортских стручњака);   
оверена копија дипломе о завршеном образовању из образовне институције; друге 

потврде као доказ испуњености услова прописаних чланом 6. овог правилник   
а и чланом 5. Правилника о дозволи за рад спортских стручњака; потврда 

о уплаћеној такси за издавање, односно обнављање лиценце.  
 



Износ таксе из става 1. тачка 5. овог члана утврђује Управни одбор ССПС. 

 
Комисија може захтевати да клуб и тренер поднесу и друге доказе уколико процени да је 

то неопходно, као и да провери веродостојност приложених докумената. 

 

У случају издавања дозволе за рад  страном држављанину, он под истим условима 

преузима сва права и обавезе прописане овим правилником и Законом о спорту. 

 
Члан 11. 

 
Комисија за издавање дозволе за рад  одузеће дозволу за рад или одбити њено 
обнављање тренеру, и то:  
1) ако престане да испуњава услове за издавање дозволе за рад  који су прописани 

овим правилником и Законом о спорту;  
2) ако обавља стручни рад за који му није издата дозвола за рад;   
3) ако је теже прекршио обавезе у вези са стручним радом, утврђене законом и 

спортским правилима ССПС;   
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 изречена, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту, мера трајне 
забране обављања функција у области спорта због повреде антидопинг правила.  

 
Тренер коме је одлуком Комисије за издавање дозвола за рад  одузета дозволу за рад  у 
складу са ставом 1. овог члана мора у року од осам дана од дана пријема одлуке о 
одузимању дозволе за рад  да врати издату дозволу за рад  ССПС. На одлуку о 
одузимању  дозволе за рад тренер има право жалбе Управном одбору ССПС. 

 

У случају одбијања издавања дозволе за рад  подносилац захтева има право жалбе 

Управном одбору ССПС. 

 

Тренеру који је коначном одлуком Управног одбора ССПС искључен из ССПС одузима 

седозвола за рад. 

Члан 12. 

 
Комисија води евиденцију издатих дозвола за рад 

 
На првенствима контролу лдозвола за рад  може обавити Такмичарска комисија ССПС, 

на основу овог правилника.  
Такмичаркса комисија ССПС је дужна  да све неправилности унесе у записник. 
 
 
ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 
Члан 13. 

 
Непоштовање одредаба овог правилника и других аката, као и одлука ССПС из ове 

области за последицу, поред такмичарских, има и дисциплинску одговорност, у складу са 



одредбама Дисциплинског правилника и Пропозиција такмичења. 

 

Члан 14. 
 
Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор ССПС. 
 

Члан 15. 
 
Орган надлежан за тумачење овог Правилника је Управни одбор ССПС. 
 

Члан 16. 
 
Правилник је усвојен од стране УО ССПС 03.09.2013. и и ступа на снагу 7 дана од дана 
објављивања на званичној интернет страници ССПС. 
 

 
Ива Поповић  

СС ССПС       Председник ССПС 
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