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На пснпву чл. 27. и 28. Закпна п сппрту („Сл. гласник РС”, бр. 10/16), Правилника п дпзвпли за рад 

сппртских стручоака („Сл. гласник РС”, бр. 7/13), Правилника п нпменклатури сппртских занимаоа 

и зваоа („Сл. гласник РС”, бр. 7/13) и члана 39. став 1. Статута Савеза за синхрпнп пливаое Србије, 

Управни пдбпр Савеза за синхрпнп пливаое Србије на седници пдржанпј 23.06.2019. гпдине 

дпнпси 

ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛИ ЗА РАД ТРЕНЕРА ССПС 

 

Члан 1. 

 Овим правилникпм уређује се делпваое сппртских стручоака у синхрпнпм пливаоу (у 

даљем тексту: сппртски стручоаци) и критеријуми за стицаое дпзвпле за рад у пбласти синхрпнпг 

пливаоа у Републици Србији. 

 Стручни рад у синхрпнпм пливаоу, у прганизацијама синхрпнпг пливаоа кпје су чланице 

Савеза за синхрпнп пливаое Србије (у даљем тексту: ССПС), мпгу пбављати самп сппртски 

стручоаци кпји испуоавају услпве предвиђене закпнпм кпјим се уређује сппрт и кпји ппседују 

дпзвплу за рад издату у складу са пвим правилникпм и правилима ФИНА. 

Члан 2. 

 Стручни васпитнп-пбразпвни рад у пбласти синхрпнпг пливаоа мпгу да пбављају самп 

сппртски стручоаци кпји имају пдгпварајуће пбразпваое или пдгпварајући нивп псппспбљенпсти 

у пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта, у пбласти синхрпнпг пливаоа, прпписане закпнпм кпјим 

се уређује сппрт и Правилникпм п нпменклатури сппртских занимаоа и зваоа, кап и лица кпја 

ппседују дпзвплу за рад издату пд стране ФИНА. 

Члан 3. 

 Сппртски стручоаци у пбласти синхрпнпг пливаоа су лица кпја имају: 

1) пдгпварајуће више или виспкп пбразпваое у пбласти сппрта и физичке културе у пбласти 

синхрпнпг пливаоа, стеченп у виспкпшкплским устанпвама, или 

2) пдгпварајући нивп стручне псппспбљенпсти, у синхрпнпм пливаоу, стечен у складу са 

закпнпм, Правилникпм п нпменклатури сппртских занимаоа и зваоа и пвим 

правилникпм. 

Члан 4. 

Сппртски стручоаци се разврставју према занимаоима и зваоима у складу са чл. 7–21. 

важећег Правилника п нпменклатури занимаоа и зваоа у сппрту. 

 



 

Члан 5. 

Стручни рад у синхрпнпм пливаоу, у складу са закпнпм кпјим се уређује сппрт и пвим 

правилникпм, пбухвата нарпчитп: планираое и спрпвпђеое пбразпвнп-васпитних активнпсти са 

децпм и пмладинпм; тренинг пливач/ица и такмичара/ки; стручнп псппспбљаваое и усавршаваое 

сппртскпг стручоака, истраживачкп-развпјни и научнп-истраживачки рад у синхрпнпм пливаоу; 

стручнп-саветпдавни и стручнп-инфпрмативни рад; планираое прпграма и прпјеката; 

дпкументпваое стручне литературе. 

Члан 6. 

Ппд стручним усавршаваоем сппртскпг стручоака у синхрпнпм пливаоу ппдразумева се 

стицаое зваоа и вештина, кпје пбухвата кпнтинуирану едукацију тпкпм раднпг века, кап и учешће 

на стручним и научним скуппвима, семинарима, клиникама, кпнгресима, такмичеоима и 

курсевима у пбласти синхрпнпг пливаоа. 

Начин вреднпваоа активнпсти (предаваоа, семинара, саветпваоа и др.) кпје су пд значаја 

за дпбијаое и пбнављаое дпзвпле за рад прпписује Правилник п лиценцираоу тренера ССПС. 

Члан 7. 

ССПС издаје, пбнавља, пверава и пдузима дпзвплу за рад сппртскпм стручоаку, у складу са 

закпнпм кпјим се уређује сппрт, пвим правилникпм и правилима ФИНА. 

Ппступак издаваоа, пбнављаоа и пвере дпзвпле за рад сппртских стручоака спрпвпди 

Кпмисија за издаваое дпзвпла за рад. 

Кпмисију за издаваое дпзвпла за рад чине три члана: представник акредитпване 

виспкпшкплске устанпве, секретар ССПС и председник Стручнпг савета ССПС, кпји је уједнп и 

председник Кпмисије. 

Укпликп ССПС има закључен угпвпр o стручнпј сардои са више акредитпваних 

виспкпшкплских устанпва, председник ССПС ће извршити избпр устанпве кпја ће именпвати 

представника Кпмисије за издаваое дпзвпла за рад. 

ССПС впди евиденцију издатих, пбнпвљених и пверених, пднпснп пдузетих дпзвпла за рад. 

Дпзвпла за рад се издаје сппртскпм стручоаку за перипд пд три гпдине, у складу са 

закпнпм кпјим се уређује сппрт и пвим правилникпм, а пверава се на сваких 12 (дванаест) месеци 

у пквиру перипда оенпг важеоа, на пснпву пптврда п здравственпј сппспбнпсти и п стручнпм 

усавршаваоу, у складу са чланпм 8. став 1. т. 4. и 6. пвпг правилника и у складу са Правилникпм п 

лиценцираоу тренера ССПС. 



Пп истеку важеоа, сппртски стручоак мпже да пбнпви дпзвплу за рад уз испуоаваое 

услпва из члана 8. пвпг правилника. 

Акп сппртски стручоак у тпку трајаоа дпзвпле за рад стекне више сппртскп зваое, сматра 

се да је испунип услпв прпписан чланпм 8. став 1. т. 5. и 6. 

Сппртски стручоак кпји у тпку важеоа дпзвпле за рад стекне или задржи статус врхунски 

сппртски тренер - заслужни тренер или врхунски сппртски тренер - тренер међунарпднпг ранга, у 

складу са Наципналнпм категпризацијпм сппртских стручоака, сматра се да је испунип услпв 

прпписан чланпм 8. став 1. т. 5. и 6. 

Дпзвпла за рад издата сппртскпм  стручоаку пд стране ФИНА сматра се важећпм дпзвплпм 

за рад, у складу са закпнпм кпјим се уређује сппрт, за перипд на кпји је издата. 

Члан 8. 

ССПС издаје пднпснп пбнавља пдгпварајућу дпзвплу за рад сппртскпм стручоаку акп: 

1) ппднесе захтев за издаваое дпзвпле за рад, пднпснп захтев за пбнављаое дпзвпле за рад 

ппсле истека перипда пд три гпдине; 

2) испуоава услпве у ппгледу стручне спреме или стручне псппспбљенпсти, пднпснп акп има 

пдгпварајуће сппртскп зваое, у складуса закпнпм и Правилникпм п нпменклатури 

сппртских занимаоа и зваоа; 

3) је регистрпван у ССПС  

4) дпстави пптвду надлежне устанпве п здравственпј сппспбнпсти за тренерски рад; 

5) дпстави пптврду сппртске прганизације п пбављенпј прпфесипналнпј пракси (практичнпм 

раду) у складу са чланпм 5. став 1. тачка 4. и чланпм 6. Правилникпм п дпзвпли за рад 

сппртских стручоака; 

6) дпстави пптврду да је у перипду пд стицаоа претхпдне дпзвпле за рад пбавип стручнп 

усавршаваое у складу са Правилникпм п лиценцираоу тренера ССПС; 

7) има пдгпварајуће раднп искуствп, штп дпказује пптврдпм сппртске прганизације; 
8) има сппртскп искуствп, кап такмичар сенипрске категприје најмаое две гпдине, штп 

дпказује пптврдпм сппртске прганизације; 
9) нема забрану пбављаоа стручнпг рада у синхрпнпм пливаоу; 

10) уплати надпкнаду за трпшкпве издаваоа пднпснп пбнављаоа дпзвпле за рад, у складу са 

пдлукпм Управнпг пдбпра ССПС (у даљем тексту: УО ССПС). 

Захтев за издаваое пднпснп пбнављаое дпзвпле за рад пбавезнп садржи: име и презиме 

сппртскпг стручоака, две фптпграфије сппртскпг стручоака величине пптребне за паспш, кратак 

ппис ппслпва за кпје се тражи дпзвпла за рад и дпказе п испуоенпсти услпва за издаваое пднпснп 

пбнављаое дпзвпле за рад, у складу са закпнпм и пвим правилникпм. 

Захтев за пбнављаое дпзвпле за рад ппднпси се најмаое 60 дана пре истека рпка на кпји 

је издата претхпдна дпзвпла за рад. 



Приликпм утврђиваоа испуоенпсти услпва из става 1. тачка 2. пвпг члана, у ппступку 

издаваоа дпзвпле за рад не сме се вршити дискриминација према виспкпшкплскпј устанпви у 

кпјпј је стечена пдгпварајућа стручна спрема, пднпснп према прганизацији у пбласти сппрта у кпјпј 

је стечена пдгпварајућа стручна псппспбљенпст. 

ССПС мпже да изда дпзвплу за рад највишег нивпа самп сппртскпм стручоаку кпји има 

пдгпварајуће сппртскп зваое кпје се стиче на пснпву стручне спреме, пднпснп пбразпваоа у 

сппртскпј грани синхрпнпг пливаоа у складу са закпнпм и правилникпм кпјим се уређује 

нпменклатура сппртских занимаоа и зваоа. 

Кпмисија за издаваое дпзвпла за рад дпнпси пдлуку пп захтеву у рпку пд 60 дана пд дана 

ппднпшеоа захтева. 

На пдлуку Кпмисије за издаваое дпзвпла за рад ппднпсилац захтева има правп жалбе УО 

ССПС у рпку пд псам дана пд дана пријема пдлуке. УО ССПС мпже да усвпји, пдбаци или пдбије 

жалбу. Одлука УО ССПС је кпначна. 

Члан 9. 

Дпзвпла за рад пбавезнп садржи: 

 назив савеза (ССПС); 

 име и презиме сппртскпг стручоака; 

 редни брпј дпзвпле за рад; 

 датум издаваоа; 

 рпк важеоа; 

 местп за фптпграфију сппртскпг стручоака; 

 ппслпве кпји се на пснпву дпзвпле мпгу пбављати; 

 печат и пптпис лица пвлашћенпг за заступаое наципналнпг гранскпг сппртскпг савеза 

(ССПС). 

 
Члан 10. 

ССПС пдузима дпзвплу за рад сппртскпм стручоаку акп: 

 престане да испуоава услпве за издаваое дпзвпле за рад прпписане пвим правилникпм и 
Правилникпм п лиценцираоу тренера ССПС; 

 пбавља стручни рад за кпју му није издата дпзвпла за рад; 

 теже прекрши пбавезе у ппгледу стручнпг рада, утврђене закпнпм, статутпм, ппштим 
актима и пдлукама ССПС; 

 му је правнпснажнпм судскпм пдлукпм изречена мера безбеднпсти забране вршеоа 
ппзива, делатнпсти и дужнпсти у пбласти сппрта, дпк трају правне ппследице псуде; 

 му је изречена, у складу са закпнпм кпјим се уређује спречаваое дппинга у сппрту, мера 

трајне забране пбављаоа функција у пбласти сппрта збпг ппвреде антидппинг правила. 



Сппртски стручоак кпме је ССПС  пдузеп дпзвплу за рад у складу са ставпм 1. пвпг члана 

мпра у рпку пд псам дана пд дана пријема пдлуке п пдузимаоу дпзвпле за рад да врати издату 

дпзвплу за рад. 

Члан 11. 

Измене и дппуне Правилника дпнпси УО ССПС. 

Члан 12. 

Ступаоем на снагу пвпг правилника престаје да важи Правилник п издаваоу дпзвпле за 

рад тренера у синхрпнпм пливаоу, дпнет 03.09.2013. г. 

Члан 13. 

Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на званичнпј интернет 

презентацији ССПС. 

 

Ива Ппппвић 

председник ССПС 


