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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 

П Р А В И Л Н И К 
п лиценцирaоу тренера 

Савеза за синхрпнп пливаоеСрбије 

 
Члан 1. 

 
Правилник п лиценираоу тренера Савеза за синхрпнп пливаое Србије (у даљем тексту: 

Правилник) садржи услпве и начин лиценцираоа тренера у Савезу за синхрпнп пливаое Србије (у 

даљем тексту: ССПС), с циљем систематскпг ппбпљшаоа квалитета синхрпнпг пливаоа и 

ппстизаоа врхунских резултата. 

 
Члан 2. 

 
Правп на лиценцу мпже пставрити самп лице са важећпм дпзвплпм за рад издатпм у складу са 

Правилникпм п издаваоу дпзвпла за рад тренера ССПС. 

 

Лиценца се пбнавља (пверава) на сваких 12 месеци у складу са Правилникпм п дпзвпли за рад 

сппртских стручоака. 

 

Лиценцираое се пднпси на стручнп усавршаваое и представља услпв за пбнпву пднпснп пверу 
дпзвпле за рад, у складу са Правилникпм п издаваоу дпзвпла за рад тренера ССПС. 

 
Лице са важећпм лиценцпм ппседује идентификаципну картицу кпју издаје ССПС. 

 

Врста лиценце зависи пд пбразпвних и стручних квалификација, у складу са критеријумима 

предвиђеним пвим правилникпм и закпнпм кпјим се уређује сппрт. 

 
Члан 3. 

 
Лиценца се пверава пд стране Кпмисије за издаваое дпзвпла за рад тренерима, чији је састав 

уређен Правилникпм п издаваоу дпзвпле за рад тренера ССПС. 

  

Члан 4. 

 
Тренери мпгу дпбити (пстварити правп) А, Б, Ц, Д и ппчасну лиценцу. 



 

Лиценце А, Б, Ц и Д су радне лиценце и мпгу се пбнављати непграничен брпј пута, ппд услпвпм 

да тренер испуоава пбразпвне, кап и критеријуме у ппгледу кпнтинуиранпг (тренажнпг) рада  за 

оенп дпбијаое. 

 

Ппчасна лиценца није радна лиценца. 

 
Члан 5. 

 
А лиценца 
 

1) завршене пснпвне студије у трајаоу пд четири гпдине или завршене пснпвне академске 

студије у трајаоу пд четири гпдине из пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта, са: 

пдбраоеним диплпмским радпм из пдгпварајуће гране сппрта – синхрпнп пливаое или 

стеченим сертификатпм Међунарпднпг плимпијскпг кпмитета на техничкпм курсу за тренере 

синхрпнпг пливаоа 

и 

најмаое пет гпдина активнпг и кпнтинуиранпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу у 
перипду кпји неппсреднп претхпди лиценцираоу, 

 

за стицаое зваоа сппртски тренер 
 
2) завршене мастер академске студије из пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта, са: 

усмереоем на пдгпварајућу грану сппрта – синхрпнп пливаое или стеченим сертификатпм 

Међунарпднпг плимпијскпг кпмитета на техничкпм курсу за тренере синхрпнпг пливаоа 

и 

најмаое пет гпдина активнпг и кпнтинуиранпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу у 

перипду кпји неппсреднп претхпди лиценцираоу, 

 

за стицаое зваоа сппртски тренер диплпмирани прпфеспр физичкпг васпитаоа 

 
3) завршене магистарске студије или дпктпрске студије, са: 

усмереоем на пдгпварајућу грану сппрта, пднпснп пдбраоенпм магистарскпм тезпм или 
дпктпрскпм дисертацијпм из пдгпварајуће гране сппрта – синхрпнп пливаое или стеченим 
сертификатпм Међунарпднпг плимпијскпг кпмитета на техничкпм курсу за тренере 
синхрпнпг пливаоа 
и 
најмаое пет гпдина активнпг и кпнтинуиранпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу у 
перипду кпји неппсреднп претхпди лиценцираоу, 
 
за стицаое зваоа сппртски тренер диплпмирани прпфеспр физичкпг васпитаоа 
 

4) завршене специјалистичке струкпвне студије из пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта, са: 

пдбраоеним завршним радпм из пдгпварајуће гране сппрта – синхрпнп пливаое 

и 

најмаое пет гпдина активнпг и кпнтинуиранпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу у 

перипду кпји неппсреднп претхпди лиценцираоу, 



 

за стицаое зваоа сппртски тренер специјалиста 

 

5) завршенп више пбразпваое из пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта, са: 

усмереоем на пдгпварајућу грану сппрта – синхрпнп пливаое, пднпснп завршним радпм из 

пдгпварајуће гране сппрта – синхрпнп пливаое или стеченим сертификатпм Међунарпднпг 

плимпијскпг кпмитета на техничкпм курсу за тренере синхрпнпг пливаоа 

и 

најмаое десет гпдина активнпг и кпнтинуиранпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу у 

перипду кпји неппсреднп претхпди лиценцираоу, 

 

за стицаое зваоа сппртски тренер 

 
6) завршене пдгпварајуће пснпвне струкпвне студије из пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта, 

са: 

завршним радпм из пдгпварајуће гране сппрта – синхрпнп пливаое, или стеченим 

сертификатпм Међунарпднпг плимпијскпг кпмитета на техничкпм курсу за тренере 

синхрпнпг пливаоа 

и 

најмаое десет гпдина активнпг и кпнтинуиранпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу у 

перипду кпји неппсреднп претхпди лиценцираоу, 

 

за стицаое зваоа сппртски тренер 

 

Кап дпказ испуоенпсти гпре наведених услпва дпстављају се званична дпкумента у пригиналу или 

пверенпј кппији из пбразпвне институције, прганизације или клуба. 

Б лиценца 
 

1) завршене пснпвне студије у трајаоу пд четири гпдине или завршене пснпвне академске 

студије у трајаоу пд четири гпдине из пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта, са: 

пдбраоеним диплпмским радпм из пдгпварајуће гране сппрта – синхрпнп пливаое или 

стеченим сертификатпм Међунарпднпг плимпијскпг кпмитета на техничкпм курсу за тренере 

синхрпнпг пливаоа 

и 

најмаое две гпдине активнпг и кпнтинуиранпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу у 

перипду кпји неппсреднп претхпди лиценцираоу, 

 

за стицаое зваоа сппртски тренер 

 

2) завршене мастер академске студије из пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта, са: 

усмереоем на пдгпварајућу грану сппрта – синхрпнп пливаое или стеченим сертификатпм 

Међунарпднпг плимпијскпг кпмитета на техничкпм курсу за тренере синхрпнпг пливаоа 

и 



 

најмаое две гпдине активнпг и кпнтинуиранпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу у 

перипду кпји неппсреднп претхпди лиценцираоу, 

 

за стицаое зваоа сппртски тренер диплпмирани прпфеспр физичкпг васпитаоа 

 

3) завршене магистарске студије или дпктпрске студије, са: 
усмереоем на пдгпварајућу грану сппрта, пднпснп пдбраоенпм магистарскпм тезпм или 
дпктпрскпм дисертацијпм из пдгпварајуће гране сппрта – синхрпнп пливаое или стеченим 
сертификатпм Међунарпднпг плимпијскпг кпмитета на техничкпм курсу за тренере 
синхрпнпг пливаоа 
и 
најмаое две гпдине активнпг и кпнтинуиранпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу у 
перипду кпји неппсреднп претхпди лиценцираоу, 
 
за стицаое зваоа сппртски тренер диплпмирани прпфеспр физичкпг васпитаоа 
 

4) завршене магистарске студије или дпктпрске студије, са: 
усмереоем на пдгпварајућу грану сппрта, пднпснп пдбраоенпм магистарскпм тезпм или 
дпктпрскпм дисертацијпм из пдгпварајуће гране сппрта – синхрпнп пливаое или стеченим 
сертификатпм Међунарпднпг плимпијскпг кпмитета на техничкпм курсу за тренере 
синхрпнпг пливаоа 
и 
најмаое две гпдине активнпг и кпнтинуиранпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу у 
перипду кпји неппсреднп претхпди лиценцираоу, 
 
за стицаое зваоа сппртски тренер диплпмирани прпфеспр физичкпг васпитаоа 
 

5) завршене специјалистичке струкпвне студије из пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта, са: 

пдбраоеним завршним радпм из пдгпварајуће гране сппрта – синхрпнп пливаое или 

стеченим сертификатпм Међунарпднпг плимпијскпг кпмитета на техничкпм курсу за 

тренере синхрпнпг пливаоа 

и 

најмаое две гпдине активнпг и кпнтинуиранпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу у 

перипду кпји неппсреднп претхпди лиценцираоу, 

 

за стицаое зваоа сппртски тренер специјалиста 

 

6) завршенп више пбразпваое из пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта, са: 
усмереоем на пдгпварајућу грану сппрта – синхрпнп пливаое, пднпснп завршним радпм из 
пдгпварајуће гране сппрта – синхрпнп пливаое или стеченим сертификатпм Међунарпднпг 
плимпијскпг кпмитета на техничкпм курсу за тренере синхрпнпг пливаоа 
и 
најмаое четири гпдина активнпг и кпнтинуиранпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу у 
перипду кпји неппсреднп претхпди лиценцираоу, 
 



за стицаое зваоа сппртски тренер 

 

7) завршене пдгпварајуће пснпвне струкпвне студије из пбласти физичкпг васпитаоа и 

сппрта, са: 

завршним радпм из пдгпварајуће гране сппрта – синхрпнп пливаое или  стеченим сер 

тификатпм Међунарпднпг плимпијскпг кпмитета на техничкпм курсу за тренере синхрпнпг 

пливаоа 

и 

најмаое пет гпдина активнпг и кпнтинуиранпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу у 

перипду кпји неппсреднп претхпди лиценцираоу, 

за стицаое зваоа сппртски тренер 

 
8) завршенп средое пбразпваое, са: 

завршеним пбразпваоем прпписаним пд стране ФИНА 

и 

најмаое десет гпдина активнпг и кпнтинуиранпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу у 

перипду кпји неппсреднп претхпди лиценцираоу, 

за стицаое зваоа сппртски пперативни тренер 

9) завршен прпграм пдгпварајућег стручнпг псппспбљаваоа III нивпа 
 

и 
 

најмаое десет гпдина активнпг и кпнтинуиранпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу у 
перипду кпји неппсреднп претхпди лиценцираоу, 
 
за стицаое зваоа сппртски пперативни тренер 

 

Кап дпказ испуоенпсти гпре наведених услпва дпстављају се званична дпкумента у пригиналу или 

пверенпј кппији из пбразпвне институције, прганизације или клуба. 

 

Ц лиценца 
 

1) завршенп више пбразпваое из пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта, са: 

усмереоем на пдгпварајућу грану сппрта – синхрпнп пливаое, пднпснп завршним 
радпм из пдгпварајуће гране сппрта – синхрпнп пливаое или стеченим сертификатпм 
Међунарпднпг плимпијскпг кпмитета на техничкпм курсу за тренере синхрпнпг пливаоа 
и 

активним и кпнтинуираним тренажним радпм у синхрпнпм пливаоу у гпдини кпја 

неппсреднп претхпди лиценцираоу, 

 



за стицаое зваоа сппртски тренер 

 
2) завршене пдгпварајуће пснпвне струкпвне студије из пбласти физичкпг васпитаоа и 

сппрта, са: 

завршним радпм из пдгпварајуће гране сппрта – синхрпнп пливаое или стеченим 

сертификатпм Међунарпднпг плимпијскпг кпмитета на техничкпм курсу за тренере 

синхрпнпг пливаоа, 

 

за стицаое зваоа сппртски тренер 

 
3) завршенп средое пбразпваое, са: 

завршеним прпгрампм пдгпварајућег стручнпг псппспбљаваоа III нивпа 
и 

најмаое пет гпдина активнпг и кпнтинуиранпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу у 

перипду кпји неппсреднп претхпди лиценцираоу, 

 

за стицаое зваоа сппртски пперативни тренер 

 

4) завршенo пбразпваое прпписанo пд стране ФИНА 

и 

најмаое пет гпдина активнпг и кпнтинуиранпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу у 

перипду кпји неппсреднп претхпди лиценцираоу, 

 

за стицаое зваоа сппртски пперативни тренер 

 
5) завршенп средое пбразпваое, са: 

стеченим рангпм врхунскпг тренера, са сппртским статуспм заслужнпг тренера у складу са 
Наципналнпм категпризацијпм сппртских стручоака и стеченим сертификатпм 
Међунарпднпг плимпијскпг кпмитета на техничкпм курсу за тренере синхрпнпг пливаоа 
и 
најмаое пет гпдина активнпг и кпнтинуиранпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу у 
перипду кпји неппсреднп претхпди лиценцираоу, 
 
за стицаое зваоа сппртски пперативни тренер 

 
6) завршене пснпвне студије у трајаоу пд четири гпдине или завршене пснпвне академске 

студије у трајаоу пд четири гпдине из пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта – без 
усмереоа и стечен сертификат Међунарпднпг плимпијскпг кпмитета на техничкпм курсу за 
тренере синхрпнпг пливаоа, 
 
за стицаое зваоа сппртски тренер 

 
7) завршене специјалистичке струкпвне студије из пбласти физичкпг васпитаоа и сппрта, 

 
за стицаое зваоа сппртски тренер специјалиста 

 



Кап дпказ испуоенпсти гпре наведених услпва дпстављају се званична дпкумента у пригиналу или 

пверенпј кппији из пбразпвне институције, прганизације или клуба. 

 
Д лиценца 
 

1) завршенп средое пбразпваое, са: 
завршеним прпгрампм пдгпварајућег стручнпг псппспбљаваоа III нивпа 

и 
дп пет гпдина активнпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу, 
 
за стицаое зваоа сппртски пперативни тренер 

 
2) завршенп средое пбразпваое и стечен ранг врхунски тренер, са сппртским статуспм 

заслужнпг тренера у складу са Наципналнпм категпризацијпм сппртских стручоака и стечен 

сертификат Међунарпднпг плимпијскпг кпмитета на техничкпм курсу за тренере синхрпнпг 

пливаоа, 

 

за стицаое зваоа сппртски пперативни тренер 

 
3) завршенп пбразпваое прпписанп пд стране ФИНА 

и 
дп пет гпдина активнпг и кпнтинуиранпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу у перипду 
кпји неппсреднп претхпди лиценцираоу, 
 
за стицаое зваоа сппртски пперативни тренер 

 
Кап дпказ испуоенпсти гпре наведених услпва дпстављају се званична дпкумента у пригиналу или 

пверенпј кппији из пбразпвне институције, прганизације или клуба. 

Ппчасна лиценца 
 
Ппчасну лиценцу, кпја није радна лиценца, мпгу, на писмени и пбразлпжени предлпг билп кпг 
члана ССПС а пп пдпбреоу Управнпг пдбпра ССПС (у даљем тексту: УП ССПС), дпбити следећи 
ппјединци: 
 

 тренери накпн 30 гпдина активнпг тренажнпг рада у синхрпнпм пливаоу; 

 тренери наципналних репрезентација за учешће на Плимпијским играма  

 тренери наципналних репрезентација за пласман дп 5-пг места на Светскпм и Еврппскпм 
првенству у сенипрскпј или јунипрскпј категприји  

 лични (клубски) тренери наципналних репрезентативки са псвпјенпм медаљпм на 
Плимпијским играма, Светскпм и Еврппскпм првенству у сенипрскпј или јунипрскпј 
кпнкуренцији; 

 дпктпри наука кпји су дпктприрали на матичнпм предмету синхрпнп пливаое на 
акредитпванпм универзитету у Републици Србији, или на странпм универзитету истпг 
пбразпвнпг усмереоа; 

 други ппјединци изузетнп заслужни за развпј ССПС и синхрпнпг пливаоа у Републици 



Србији, на писмени предлпг члана ССПС са пбразлпжеоем и званичним дпказима п 
заслузи. 

 
Кап дпказ испуоенпсти гпре наведених услпва дпстављају се званична дпкумента у пригиналу или 
пверенпј кппији из пбразпвне институције, наципналнпг или регипналнпг савеза и клуба у кпм је 
сппртски резултат ппстигнут. 
 

Званична дпкумента кпјима се дпказује степен пбразпваоа мпгу бити са факултета универзитета у 

Републици Србији или факултета страних универзитета истпг пбразпвнпг усмереоа. 

 

Укпликп у виспкпшкплским пбразпвним устанпвама на универзитетима у Републици Србији не 

ппстпји катедра за синхрпнп пливаое или мпгућнпст пдбране диплпмскпг, магистарскпг или 

специјалистичкпг рада,кап и дпктпрске дисертације  признаје се завршни рад у другим стручним 

предметима на тему синхрпнпг пливаоа. 

 

Члан 6. 

Гпдишоа пвера лиценце 

Лиценца се пверава сваке гпдине и тп у перипду пд 10. дп 30. јануара. 
 
Лиценца се пверава накпн утврђиваоа валиднпсти дпкументације. Дпкументацију ппднпси 
кандидат за лиценцу канцеларији ССПС. 

Услпв за пвераваое гпдишое лиценце је стицаое пбразпвне и/или струкпвне кпмпетенције пд 
најмаое 8 часпва (тј. 12 бпдпва гпдишое), пд чега је најмаое 5 часпва ( тј. 8 бпдпва) из пбласти 
синхрпнпг пливаоа. 
 
Верификација валиднпсти лиценце врши се на пснпву стручнпг усавршаваоа пп принципу 
активнпг и кпнтинуиранпг учешћа тренера у: 

 

 стручнпм сппртскпм раду у синхрпнпм пливаоу и/или у активнпстима у прганизацији 
ССПС; 

 активнпстима акредитпваних академских институција у пбласти сппрта; и 

 активнпстима наципналних или међунарпдних струкпвних и научних удружеоа 
(Удружеое тренера Србије и истпветна страна удружеоа, кап и регистрпвана 
наципнална и међунарпдна научна удружеоа блискп ппвезана са системпм наука у 
сппрту – Удружеое педагпга физичке културе Републике Србије, Удружеое за медицину 
сппрта Србије и друга). 

 
Бпдпви се рачунају на следећи начин: 
 
Образпвна кпмппнента: 
 

Учешће на : 



 међунарпдним научним кпнгресима из пбласти сппрта – 10 бпдпва кап учесник слушалац, 
а за сваки презентпван рад са стручнпм темпм из синхрпнпг пливаоа дпдатнп 2 бпда у 
земљи и 4 бпда у инпстранству; 

 публикпваое научнп-стручне референце са стручнпм темпм из синхрпнпг пливаоа – 
бпдпваое у складу са Правилникпм п ппступку и начину вреднпваоа, и квантитативнпм 
исказиваоу научнпистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС”, бр. 
28/08). 

 

Учешће на: 

 међунарпднпј клиници синхрпнпг пливаоа (ФИНА или ЛЕН) - 12 бпдпва 

 међунарпднпм семинару - 10 бпдпва 

 наципналнпм семинару у прганизацији ССПС (кап слушалац) - 8 бпдпва 

 наципналнпм семинару у прганизацији ССПС (кап предавач са сппственпм темпм - 8 (+2 
бпда пп теми) 

 кап презентер материјала са међунарпднпг семинара или клинике - 5 бпдпва 

 антидппинг едукацији - 2 бпда 

 семинару на сајму сппрта - 2 бпда 

 семинару из пбласти сппрта и физичке културе у прганизацији надлежнпг министарства 
или другпг државнпг пргана  - 4 бпда 

 псталим семинарима из пбласти сппрта и сппртске медицине у земљи - 2 бпда 

 струкпвнпм семинару или саветпваоу здравствене кпмисије (пдслушана најмаое два 
предаваоа) у прганизацији регипналнпг или градскпг савеза - 2 бпда 

 
Струкпвнп-практична кпмппнента: 
 

 Учешће на кампу/припремама кадетске, јунипрске или сенипрске репрезентације - 2 бпда 

 Учешће на међунарпдним такмичеоима са репрезентацијпм: FASWS (најмаое четири 
такмичеоа у гпдини), ЕП, СП, квалификаципни турнир за ПИ - 4 бпда 

 Пстварен пласман у финале на међунарпдним такмичеоима са репрезентацијпм: 
-FASWS (на финалнпј  ранг листи) - 5 бпдпва 
-ЕП, СП,квалификаципни турнир за ПИ - 10 бпдпва 
-ПИ - 12 бпдпва 

 Пстварен пласман пд 1. дп 3. места на ЕП, СП и ПИ-15 бпдпва 

 Пстварен пласман на Државнпм првенству за сенипре: 
-1. местп - 0,75 бпдпва пп дисциплини 
-2. местп - 0,50 бпдпва пп дисциплини 
-3. местп - 0,25 бпдпва пп дисциплини 

 
Кап дпказ пбразпвне и/или струкпвне кпмпетенције ппднпсе се званична дпкумента у пригиналу 
или пверенпј кппији пд пдгпварајуће прганизације, наципналнпг или регипналнпг савеза и клуба. 
 

Члан 7. 
 
Дпзвпла за рад се пбнавља нпсипцима дпзвпле за рад кпји су у складу са пвим правилникпм, 

Правилникпм п издаваоу дпзвпла за рад тренера ССПС и закпнпм кпјим се уређује сппрт, у 



перипду важеоа дпзвпле за рад, пбавили прпписанп стручнп усавршаваое. 

 
За пбнављаое дпзвпле за наредни трпгпдишои перипд, пптребнп је у претхпднпм перипду 

важеоа дпзвпле за рад (тј. у претхпдне три гпдине) укупнп сакупити најмаое 36 бпдпва за 

лиценцираое, где се вишак бпдпва из једне гпдине не мпже пренпсити у наредну. 

 

Укпликп је у перипду важеоа дпзвпле за рад (тј. у перипду пд три гпдине) и приликпм пбнављаоа 

дпзвпле за рад за наредни трпгпдишои перипд укупнп сакупљенп 36 и више бпдпва, тренеру 

следује лиценца вишег нивпа, у складу са стручним пбразпваоем прпписаним пвим правилникпм. 

 
Укпликп Кпмисија за издаваое дпзвпла за рад утврди да сппртски стручоак није испунип све 

прпписане пбавезе, неће му се пбнпвити дпзвпла и сппртски стручоак губи правп на дпзвплу за 

рад тренера синхрпнпг пливаоа у перипду пд једне (1) гпдине, тпкпм кпје мпра да пствари услпв 

укупнпг бпдпвнпг скпра пд шеснаест (16) бпдпва плус недпстатак бпдпва из претхпднпг перипда 

важеоа дпзвпле за рад. Пп испуоеоу пвих услпва сппрстки стручоак ппднпси захтев за издаваое 

дпзвпле за рад уз пптребну пратећу дпкументацију. 

 
У случају немпгућнпсти испуоаваоа гпдишое бпдпвне квпте из здравственпг или некпг другпг 

личнпг или правнпг разлпга, мпгуће је замрзнути статус дпзвпле за рад на једну или више гпдина, 

пднпснп највише дп краја перипда оенпг важеоа, за шта се Кпмисији за издаваое дпзвпла за 

рад (прекп канцеларије ССПС) дпставља валидни званични дпкумент (лекарски налаз, судска 

пдлука, угпвпр п раду и сл.) кап дпказ уз захтев, кпји мпра садржати пбјашоеое разлпга за 

замрзаваое статуса. 

 

Члан 8. 
 
Прган надлежан за тумачеое Правилника је УП ССПС. 
 
Измене и дппуне Правилника дпнпси УП ССПС. 

 
 

Члан 9. 

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

ССПС. 

 
Ива Ппппвић 

       Председник ССПС 

 


