
У складу са Законом о спорту Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 10/2016), 
Правилницима о номенклатури спортских занимања и звања и о дозволама за рад спортских 
стручњака Министарства омладине и спорта Републике Србије и члана 45. Статута 
Гимнастичког савеза Србије, Управни одбор Гимнастичког савеза Србије на седници 
одржаној 20. новембра 2018. године доноси: 
 

ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛИ ЗА РАД 
спортских стручњака у гимнастичким спортовима 

 
  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником утврђују се услови о стицању тренерских звања, издавању дозвола за 
рад (у даљем тексту: лиценци), статуса спортских стручњака, њихово деловање и 
критеријуми за стицање њихових права на рад у области гимнастичких спортова на 
територији Републике Србије. 
 
Стручни рад у гимнастици, у спортским организацијама (клубовима) који су чланови 
Гимнастичког савеза Србије (у даљем тексту: ГСС), могу обављати само спортски стручњаци 
који испуњавају услове предвиђене Законом о спорту и Правилником о номенклатури 
спортских занимања и звања Републике Србије и поседују дозволу за рад - лиценцу издату 
од стране ГСС, предвиђену овим правилником, или издату од стране Међународне 
гимнастичке федерације (ФИГ). 
 
Термини којима су у овом Правилнику означени положаји, професије или занимања 
изражени су у граматичком мушком роду и подразумевају природни мушки и женски род 
лица на које се односе. 
 

Члан 2. 
Правилник садржи услове, начин и поступак под којима се издаје, обнавља и одузима 
лиценца спортским стручњацима - тренерима и регулише обавезе клубова и тренера. 
 

Члан 3. 
Нивое лиценци, изглед и садржај тренерске легитимације и лиценце утврђује Управни одбор 
(у даљем тексту: УО), на предлог Стручних одбора гимнастичких спортова (у даљем тексту 
СО). 
УО, за сваки ниво лиценце посебно, утврђује износ накнаде за издавање лиценци, промену 
тренерског звања и промену нивоа лиценце. 
Накнада се уплаћује на рачун одговарајућег СО. 
Тренер који обавља дужност селектора репрезентације ослобођен је плаћања накнаде за 
лиценцу. 
 

Члан 4. 
Лиценца се издаје на период од три године. 
Промена тренерског звања и/или лиценце се може извршити када се за то стекну прописани 
услови. 
 

Члан 5. 



Издавање, оверу, обнављање или одузимање лиценци врше комисије за лиценцирање ГСС 
за сваки гимнастички спорт посебно. 
Комисије за лиценцирање конститутивних гимнастичких спортова су састављене од једног 
члана кога именује одговарајућа високошколска установа са којом ГСС има закључен уговор 
о стручној сарадњи и два члана одређеног гимнастичког спорта на предлог надлежног СО. 
Комисије за лиценцирање осталих гимнастичких спортова су састављене од једног члана 
кога именује одговарајућа високошколска установа са којом ГСС има закључен уговор о 
стручној сарадњи, по једног члана конститутивног гимнастичког спорта на предлог 
надлежног СО и представника гимнастичког спорта за који се врши лиценцирање.  
Комисије именује УО. 
 
 

Члан 6. 
Спортски стручњак се региструје у Савезу у евиденцији гимнастичких спортских стручњака 
попуњавањем регистрационог обрасца. 
Сваку промену ангажмана закљученог са клубом, чланом Савеза, спортски стручњак је у 
обавези да пријави надлежном СО, најкасније 30 дана од дана закључења уговора. 
 

Члан 7. 
За издавање лиценце спортски стручњак подноси следећу документацију: 

 попуњен образац ГСС захтева за издавање лиценце; 

 две фотографије пасошког формата; 

 оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или стручној 
оспособљености; 

 потврду спортске организације о радном искуству у гимнастици; 

 потврду о уплаћеној накнади за издавање лиценце. 
 
Комисија за лиценцирање може захтевати да тренер поднесе и друга документа уколико 
процени да је то неопходно, као и да изврши проверу веродостојности приложених 
докумената. 
 

Члан 8. 
Лиценца обавезно садржи: 

 назив Савеза; 

 назив гимнастичког спорта за који се издаје лиценца; 

 име и презиме спортског стручњака; 

 редни број лиценце за одређени гимнастички спорт; 

 датум до када важи; 

 фотографију спортског стручњака; 

 ниво стручне оспособљености (тренерско звање); 

 ниво лиценце (послове који се могу обављати); 

 печат и потпис заступника ГСС и председника комисије за лиценцирање. 
 
Тренери који имају иностране дипломе, сведочанства, уверења, потврде или сертификате 
обавезни су да изврше нострификацију истих на захтев Комисије.  
 

Члан 9. 
Комисија за лиценцирање обнавља лиценцу спортском стручњаку ако је доставио: 

 попуњен образац ГСС захтева за обнављање лиценце; 



 потврду о уплаћеној накнади за лиценцу. 
Захтев се подноси 60 дана пре истека рока на који је издата лиценца. 
 

Члан 10. 
Комисија за лиценцирање покреће поступак за промену тренерског звања или добијање 
вишег нивоа лиценце када спортски стручњак достави: 

 попуњен образац ГСС захтева за промену лиценце; 

 оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању у случају промене 
тренерског звања; 

 две фотографије пасошког формата; 

 потврда о уплаћеној накнади за дозволу за рад 
 

Члан 11. 
Сви тренери имају обавезу да у току године присуствују стручно едукативним скуповима 
(семинарима) на које их позива и/или које организује ГСС или СО одређеног  гимнастичког 
спорта. У току године морају обавити најмање 8 часова стручног усаврашавања, од којих је 
најамање 5 из области за коју је стекао лиценцу. 
УО ГСС и надлежни СО календаром активности утврђују годишњи план одржавања 
семинара. 
Надлежни СО води евиденцију и издаје потврде о учешћу на семинарима са назначеним 
бројем сати стручног оспособљавања. 
 

Члан 12. 
Сви тренери регистровани у ГСС, укључујући и тренере стране држављане, имају једнака 
права, обавезе и одговорности прописане овим Правилником. 

Члан 13. 
Комисија за лиценцирање ће одузети или одбити издавање или обнову лиценце спортском 
стручњаку у случају:  

- ако не испуњава услове прописане Законом оспорту и овим Правилником; 
- ако самостално обавља стручни рад за коју му није издата лиценца;  
- ако је теже прекршио обавезе у вези стручног рада, утврђене Законом о спорту и 

спортским правилима ГСС;  
- ако му је правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности забране 

вршења позива, делатности и дужности у области спорта, док трају правне 
последице;  

- 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; 

- ако му је изречена дисциплинска мера од стране органа ГСС којом је предвиђена 
забрана рада у одређеном периоду. 

 
Спортски стручњак се у писаној форми обавештава о одлуци и разлозима одузимања 
лиценце, правном леку, року за подношење жалбе, року за разматрање жалбе и доношењу 
коначне одлуке. 
 
Спортски стручњак коме је образложеном одлуком комисије за лиценцирање одузета 
лиценца мора у року од осам дана од дана пријема одлуке о одузимању лиценце да врати 
издату лиценцу надлежном СО. 
 

Члан 14.  



На сајту ГСС се објављује списак свих лиценцираних тренера, као и списак тренера којима је 
одузета лиценца. 
 
ТРЕНЕРСКА ЗВАЊА 

Члан 15.  
Звања у оквиру занимања тренера у спорту јесу: 

1. Спортски учитељ; 
2. Спортски оперативни тренер; 
3. Спортски тренер; 
4. Спортски тренер специјалиста; 
5. Спортски тренер - дипломирани професор физичког васпитања и спорта. 

 
1) Спортски учитељ 
За стицање звања спортски учитељ неопходно је средње образовање и оспособљеност II 
нивоа. Спортски учитељ обавља карактеристичне тренерске послове: планирање тренажног 
процеса, вођење тренинга, контрола припремљености и селекција спортиста, анализа и 
корекција тренажног процеса и такмичења, вођење наступа на такмичењима; вођење 
документације рада и постигнутих резултата, припремање извештаје о раду; обезбеђивање 
материјално техничких услова за извођење вежбања и тренажног процеса. Ове послове 
обавља под менторским надзором спортског стручњака са вишим звањем у оквиру 
занимања тренер у спорту. 
 
2) Спортски оперативни тренер 
За стицање звања спортски оперативни тренер неопходни су следећи услови: 
1. завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на 

одређену грану спорта, односно са дипломским радом из одговарајућег спорта; 
2. завршено средње образовање и завршен програм одговарајућег стручног 

оспособљавања III нивоа; 
3. завршено средње образовање и стечен ранг врхунски тренер, са спортским статусом 

заслужног тренера у складу са Националном категоризацијом спортских стручњака. 
 

3) Спортски тренер 
За стицање звања спортски тренер неопходни су следећи услови: 
1. завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на 

одређену грану спорта, односно са дипломским радом из одговарајућег спорта и 
најмање четири године стручног рада у одговарајућој грани спорта; 

2. завршене одговарајуће основне струковне студије из области физичког васпитања и 
спорта, са дипломским радом из изабраног 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 изабраног 
спорта и најмање две године стручног рада у организацијама у области спорта из 
одговарајуће спортске гране. 
 

4) Спортски тренер специјалиста 
За стицање звања спортски тренер специјалиста неопходни су следећи услови: 
1. завршене специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и спорта 

(стечен назив специјалиста тренер); 
2. завршене специјалистичке академске студије из области физичког васпитања и спорта, са 

усмерењем на одређену грану спорта; 



3. завршене основне студије у четворогодишњем трајању, са специјалистичким студијама 
од најмање једне године и одбрањеним специјалистичким радом из одговарајуће гране 
спорта. 
 

5) Спортски тренер - дипломирани професор физичког васпитања и спорта 
За стицање звања спортски тренер - дипломирани професор физичког васпитања и 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 одговарајуће гране спорта и одбрањеним дипломским радом из 
одговарајуће гране 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 одређену грану спорта, као и одбрањен 
дипломски рад из одговарајуће гране спорта; 

3. завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и спорта, са 
усмерењем на одређену грану спорта; 

4. завршене магистарске студије или докторске студије са усмерењем на одређену спортску 
грану, односно одбрањена магистарска теза или докторска дисертација из одговарајуће 
гране спорта. 

 
НИВОИ ТРЕНЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ 

 
Члан 16.  

БЕЛА ЛИЦЕНЦА 

За стицање БЕЛЕ лиценце у области одговарајућег гимнастичког спорта неопходни су 
следећи услови: 

 Тренер мора да испуњава један од услова из члана 15. и остале услове прописане овим 
Правилником; 

 Да је здравствено способан за обављање послова тренера; 
 
Тренер који поседује БЕЛУ лиценцу планира и спроводи тренажни процес са општим и 
почетним групама, уз надзор ментора који поседује најмање ЖУТУ лиценцу. 
 

Члан 17.  
ЖУТА ЛИЦЕНЦА 

За стицање ЖУТЕ лиценце у области одговарајућег гимнастичког спорта неопходни су 
следећи услови: 

 Тренер мора да испуњава један од услова из члана 15. и остале услове прописане овим 
Правилником; 

 Да је здравствено способан за обављање послова тренера; 

 Да има најмање три године радa са статусом Беле лиценце. 
 
Тренер који поседује Жуту лиценцу може самостално да планира и спроводи тренажни 
процес са такмичарима свих нивоа, као и да учествује у систему такмичења Ц програма у 
мушкој и женској спортској гимнастици и Ц програма групних вежби у ритмичкој 
гимнастици. 
 



Тренер са звањем Спортски тренер – дипломирани професор физичког васпитања стиче 
Жуту лиценцу за све гимнастичке спортове. 
 
 

Члан 18.  
ЗЕЛЕНА ЛИЦЕНЦА 

За стицање ЗЕЛЕНЕ лиценце у области одговарајућег гимнастичког спорта неопходни су 
следећи услови: 

 Тренер мора да испуњава један од услова из члана 15. и остале услове прописане овим 
Правилником; 

 Да је здравствено способан за обављање послова тренера; 

 Да вежбач и тренер имају остварен неки од следећих резултата: 
 за МСГ  
-од првог до трећег места екипно у Б програму за све категорије, или 
-од првог до трећег места индивдуално у Б програму за све категорије, или 
-од првог до трећег места екипно, или индивидуално на финалном колу ПГЛ А  
 програм - II селекција, или 
-од првог до трећег места у финалу по справама у А програму ПГЛ - II селекција 
 за ЖСГ 
-од првог до трећег места екипно у Б програму за све категорије, или 
-од првог до трећег места индивдуално у Б програму за све категорије, или 
-од првог до трећег места екипно, или индивдуално на финалном колу ПГЛ А програм  
 II селекција, или 
-од првог до трећег места у финалу по справама у А програму ПГЛ - II селекција 
 за РГ 
-прво место у Ц програму групних вежби, или 
-од првог до трећег места у индвидуалном Ц програму на Првенству Србије за све   
 категорије, или 
-од првог до трећег места у групним вежбама Б програма на Првенству Србије, за све  
 категорије 
 за ТРА  
-од првог до трећег места у пионирској конкуренцији на Првенству Србије  
 индивидуално или екипно 
 за АЕP  
-прво место у индивидуалном или групном Ц програму на Првенству Србије за све   
 категорије, или 
-од првог до трећег места у индивидуалном или групном Б програму на Првенству  
 Србије у пионирским и кадетским категоријама 

 
Члан 19.  

ПЛАВА ЛИЦЕНЦА 

За стицање ПЛАВЕ лиценце у области одговарајућег гимнастичког спорта неопходни су 
следећи услови: 

 Тренер мора да испуњава један од услова из члана 15. и остале услове прописане овим 
Правилником; 

 Да је здравствено способан за обављање послова тренера; 

 Да вежбач и тренер имају остварен неки од следећих резултата: 
 



 за МСГ  
-од првог до трећег места екипно у А програму на Првенству Србије у категорији  
 пионирa или кадета, или 
-од првог до трећег места у финалу по справама у А програму на Првенству Србије у  
 категорији пионирa или кадета, или 
-од првог до трећег места екипно, или индивдуално на финалном колу ПГЛ А  
 програм- III селекција, или 
-од првог до трећег места у финалу по справама у А програму на финалном колу ПГЛ –  
 III селекција 

 за ЖСГ 
-од првог до трећег места екипно у А програму на Првенству Србије у категорији  
 пионирки или кадеткиња, или 
-од првог до трећег места у финалу по справама у А програму на Првенству Србије у  
 категорији пионирки или кадеткиња, или 
-од првог до трећег места екипно, или индивдуално на финалном колу ПГЛ А програм  
 – III селекција, или 
-од првог до трећег места у финалу по справама у А програму на финалном колу ПГЛ –  
 III селекција 

 за РГ 
-од првог до трећег места у вишебоју на индивидуалном Првенству Србије у Б  
 програму, или 
-од првог до трећег места екипно на индивидуалном Првенству Србије у Б програму,  
 или 
-од првог до трећег места на Првенству Србије у групним вежбама А програма, за све  
 категорије  

 за ТРА 

-од првог до трећег места на Првенству Србије у кадетској конкуренцији    

 индивидуално или екипно 

 за АЕP  
-од првог до трећег места у индивидуалном или групном Б програму на Првенству  
 Србије у јуниорским и сениорским категоријама, или 
-од првог до трећег места у индивидуалном или групном А програму на Првенству  
 Србије у пионирским и кадетским  категоријама 

 
Члан 20.  

ЦРВЕНА ЛИЦЕНЦА 

За стицање ЦРВЕНЕ лиценце у области одговарајућег гимнастичког спорта неопходни су 
следећи услови: 

 Тренер мора да испуњава један од услова из члана 15. и остале услове прописане овим 
Правилником; 

 Да је здравствено способан за обављање послова тренера; 

 Да вежбач и тренер имају остварен неки од следећих резултата: 
 за МСГ 
-од првог до трећег места екипно у А програму на Првенству Србије или на  
 Апсолутном првенству Србије у категорији јуниорa или сениорa, или 
-од првог до трећег места индивдуално у А програму на Првенству Србије или на  



 Апсолутном првенству Србије у  категорији јиниорa или сениорa, или 
-од првог до трећег места у финалу по справама у А програму на Првенству Србије  
 или на Апсолутном првенству Србије у категорији јуниорa или сениорa, или 
-учешће у репрезентацији Србије на званичном ФИГ или УЕГ такмичењу 
 за ЖСГ 
-од првог до трећег места екипно у А програму на Првенству Србије или на  
 Апсолутном првенству Србије у категорији јуниорки или сениорки, или 
-од првог до трећег места индивдуално у А програму на Првенству Србије или на  
 Апсолутном првенству Србије у  категорији јиниорки или сениорки, или 
-од првог до трећег места у финалу по справама у А програму на Првенству Србије  
 или на Апсолутном првенству Србије у категорији јуниорки или сениорки, или 
-учешће у репрезентацији Србије на званичном ФИГ или УЕГ такмичењу 
 за РГ 
-од првог до трећег места на индивидуалном Првенству Србије у А програму у свим  
 категоријама, у вишебоју или по реквизитима, или 
-од првог до трећег места на Апсолутном првенству Србије у вишебоју или по  
 реквизитима, или 
-од првог до трећег места екипно на индивидуалном Првенству Србије у А програму  
 или на Апсолутном првенству Србије, или 
-учешће у репрезентацији Србије на званичном ФИГ или УЕГ такмичењу      
 за ТРА 
- од првог до трећег места у сениорској категорији Првенству Србије или  
- учешће у репрезентацији Србије на званичном ФИГ или УЕГ такмичењу 
 за АЕP  
-од првог до трећег места у индивидуалном или групном А програму на Првенству  
 Србије у јуниоpској и сениорској категорији, или 
-учешће у репрезентацији Србије на званичном ФИГ или УЕГ такмичењу 
 

Члан 21. 
ЗАСЛУЖНИ ТРЕНЕР 

За посебне резултате и допринос развоју гимнастике, овим Правилником је предвиђена и 
лиценца ЗАСЛУЖНИ ТРЕНЕР одговарајућег гимнастичког спорта. 
Ову лиценцу може заслужити тренер чији вежбач има остварен неки од следећих резултата: 

 учешће на Олимпијским играма или Олимпијским играма младих (YOG), 

 пласман у првих 40% такмичара у вишебоју или по справама/реквизитима на 
Светском првенству, 

 пласман у првих 30% пласираних такмичара у вишебоју или по справама/реквизитима 
на неком од следећих такмичења: Европско првенство, Светки куп, Grand Prix турнир, 
Европски олимпијски фестивал младих (EYOF),  Универзијада 

 пласман у првих осам такмичара у вишебоју или по реквизитима на Медитеранским 
играма. 

Посебном одлуком СО одговарајућег гимнастичког спорта може доделити лиценцу 
ЗАСЛУЖНИ ТРЕНЕР тренеру који је у периоду од 10 година у континуитету имао такмичаре 
пласиране од 1 до 3 места на Првенству Србије у јуниорској и/или сениорској категгорији. 

Посебном одлуком СО одговарајућег гимнастичког спорта може доделити лиценцу 
ЗАСЛУЖНИ ТРЕНЕР и тренеру који је у периоду пре ступања на снагу овог Правилника 
остварио резултате од угледа и значаја за  гимнастику Србије. 



Уписом у регистар заслужних тренера остварује се трајно право на бесплатну оверу лиценце. 
 
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
За издавање одређеног нивоа тренерске лиценце узимају се у обзир резултати које тренер 
оствари у току читаве своје каријере. 
 

Члан 23. 
На име једног такмичара, групне вежбе и њихових такмичарских резултата право на стицање 
одређеног нивоа лиценце може остварити само један тренер, осим у случају да такмичар 
промени клуб, с тим што се претходни резултати не рачунају новом тренеру. 
Изизетно и само за женску спортску гимнастику, на име резултата једног такмичара, право 
на стицање одређеног нивоа лиценце могу имати два тренера, под условом да су различитог 
пола и уколико су равноправно учествовали у постизању резултата. Услове из овог става 
утврђује СО ЖСГ. 
 

Члан 24. 
ЗАСЛУЖНИ ТРЕНЕРИ, тренери са ЦРВЕНОМ лицом, као и тренери који су обављали функцију 
селектора или тренера репрезентације су у обавези да присуствују и учествују на стручно 
едукативним скуповима (семинарима) само по посебном позиву надлежног СО. 
 

Члан 25. 
Тренеру који је члан спортске организације која није члан ГСС Комисија за лиценцирање 
одговарајућег гимнастичког спорта може издати БЕЛУ лиценцу ако испуњава услове 
прописане овим Правилником и уплати износ накнаде за лиценцу. 
Износ накнаде за ову лиценцу посебном одлуком утврђује УО ГСС. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 26. 
Право измена и допуна, као и тумачења одредби овог Правилника има УО ГСС. 

За све што није обухваћено овим Правилником важи Статут ГСС и Закон о спорту Републике 
Србије. 

Овај Правилник ступа на снагу 1. јануара 2019. године.  

 
 

       
                                         Председница ГСС 

            
                        Александра Ристић 

 


