
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 18. фебруара 2021. године доноси: 
 
 

ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛИ ЗА РАД 
спортских стручњака у гимнастичким спортовима 

 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником утврђују се услови о стицању тренерских звања, издавању 

дозвола за рад, 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 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 

дозвола за рад спортским стручњацима - тренерима и регулише обавезе клубова и тренера. 
 

Члан 3. 
Изглед и садржај тренерске легитимације и дозволе за рад утврђује Управни одбор 

ГСС (у даљем тексту УО). 
УО ГСС, за сваки ниво дозволе за рад, посебном одлуком, утврђује износ накнаде за 

издавањe и износ накнаде за обнављање дозволе за рад, уз претходну сагласност 
Министарства надлежног за спорт. УО ГСС, посебном одлуком, утврђује износ накнаде за 
промену тренерског звања и износ накнаде за промену нивоа дозволе за рад. 

Накнада се уплаћује на рачун одговарајућег Стручног одбора гимнастичког спорта (у 
даљем тексту СО). 

Тренер који обавља дужност селектора или тренера репрезентације ослобођен је 
плаћања свих накнада за дозволу за рад. 
 

Члан 4. 
Дозвола за рад се издаје на период од три године. 
Промена тренерског звања и/или дозволе за рад се може извршити када се за то 

стекну прописани услови описаних у Члану 12. овог Правилника. 



Члан 5. 
Издавање, оверу, обнављање или одузимање дозволе за рад врше Комисије за 

дозволе за рад ГСС за сваки гимнастички спорт посебно. 
Комисије за дозволу за рад ГСС конститутивних гимнастичких спортова су састављене 

од: 
 

• једног члана, представника високошколске установе са којом ГСС има закључен 
уговор о стручној сарадњи. Члана предлаже високошколска установа. 

• два члана, представника одређеног гимнастичког спорта на предлог надлежног СО. 
 

Заједничка Комисија за дозволу за рад осталих гимнастичких спортова је састављен 
од:  

 

• једног представника, члана из високошколске установе са којом ГСС има закључен 
уговор о стручној сарадњи. Члана предлаже високошколска установа; 

• Координатора сваког гимнастичког спорта у развоју; 

• Генералног секретара ГСС. 
 

Чланове Комисија за дозволе за рад ГСС именује УО на мандатни период од 4 године. 
Председника комисије бирају чланови комисије између себе на првој конститутивној 

седници. 
Исти представник високошколске установе може бити члан и Председник више 

Комисија за дозволе за рад ГСС. 
Комисије раде на основу Пословника о свом раду који доноси УО. 
Генерални секретар или лице које овласти УО, координира рад свих Комисија за 

дозволе за рад и пружа техничку и административну подршку у организацији рада Комисија. 
 

Члан 6. 
Поступак издавања дозволе за рад покреће се подношењем захтева ГСС-у. 
Захтев за издавање дозволе за рад подноси спортски стручњак, или у његово име и за 

његов рачун организација у области спорта, члан Савеза, у којој је ангажован. 
Истовремено са подношењем захтева за издавање дозволе за рад, спортски 

стручњак, или у његово име и за његов рачун организација у области спорта, члан Савеза, у 
којој је ангажован, врши регистрацију у Савезу у евиденцији гимнастичких спортских 
стручњака попуњавањем регистрационог обрасца. Регистрациони образац садржи 
информације о статусу и/или ангажману спортског стручњака са клубом чланом Савеза у 
тренутку предавања регистрационог обрасца и захтева за издавање дозволе за рад.  

Независно од издате дозволе за рад, спортски стручњак, или у његово име и за његов 
рачун организација у области спорта, члан Савеза, у којој је ангажован, је у обавези да сваке 
календарске године до 15. фебруара достави Савезу потврде о обављеном стручном 
усавршавању у претходној календарској години. 

Статус и/или ангажман спортског стручњака са клубом, чланом Савеза, се сматра 
непромењеном до истека важења дозволе за рад, у случају да се не пријави промена статуса 
или ангажмана. 

Сваку промену статуса и/или ангажмана закљученог са клубом, чланом Савеза, 
спортски стручњак је у обавези да пријави надлежном СО и ГСС, најкасније 30 дана од дана 
промена статуса или ангажмана. 
 
 



Члан 7. 
Поступак издавања дозволе за рад спортским стручњацима, спроводи се на следећи 

начин: 

• Заинтересовани спортски стручњак свој захтев за издавање дозволе за рад са 
прописаном документацијом доставља канцеларији ГСС; 

• Документацију прегледају и анализирају чланови Комисије за дозволу за рад ГСС у 
складу са стандардима прописаним овим Правилником. Уколико документација није 
комплетна, Комисија за дозволу за рад ГСС о томе обавештава подносиоца захтева и 
налаже му да је комплетира у року од 15 дана. Уколико ни тада документација не 
буде комплетна, захтев се аутоматски одбацује. 

• Комисија за дозволу за рад ГСС разматра искључиво комплетну документацију и у 
року од 30 дана, рачунајући од дана када је документација евидентирана као 
комплетна, подносиоца захтева обавештава о својој одлуци. 

• ГСС подносиоцу захтева, који је позитивно решен, издаје дозволу за рад потписану од 
стране овлашћеног лица. У случају када је захтев одбијен, Комисија за дозволу за рад 
ГСС о томе обавештава подносиоца, образлаже разлог за неиздавање дозволу за рад 
и даје поуку о правном леку. 

 
На одлуку Комисије за дозволу за рад ГСС кандидат који није добио дозволу за рад, 

има право жалбе Управном одбору ГСС и то у року од 8 дана од дана пријема одлуке. 
Управни одбор ГСС може да одбије или усвоји жалбу. Уколико Управни одбор ГСС усвоји 
жалбу, наложиће Комисији за дозволу за рад ГСС да преиспита своју одлуку. 

У случају да Комисија за дозволу за рад ГСС поново донесе одлуку да подносилац 
захтева за дозволу за рад не испуњава услове прописане за добијање дозволе за рад, 
подносилац захтева за дозволу за рад има право жалбе Управном одбору ГСС и то у року од 
8 дана од дана пријема одлуке. Одлука Управног одбора ГСС је коначна. 
 

Члан 8. 
ГСС издаје одговарајућу дозволу за рад спортском стручњаку: 
 

• ако испуњава услове у погледу формалног образовања или стручне оспособљености 
за обављање стручних послова за које се издаје дозвола за рад, односно ако има 
одговарајуће спортско звање у зависности од нивоа дозволе за рад, у складу са 
Законом, актом којим се уређује номенклатура спортских занимања и звања и 
спортским правилима; 

• ако му је утврђена здравствена способност за обављање стручног рада у спорту, у 
складу са чланом 19. Закона; 

• ако спортском стручњаку у моменту издавања дозволе за рад није забрањено 
обављање стручног рада у спорту, у складу са Законом; 

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

• ако уплати накнаду за трошкове издавања дозволе за рад. 
 

За издавање дозволе за рад спортски стручњак подноси следећу документацију: 
 

• попуњен образац ГСС – захтев за издавање дозволе за рад; 

• регистрациони образац ГСС за тренере; 

• две фотографије – формат 35x45мм (величина потребна за пасош); 



• оверену фотокопију дипломе (од стране званичног нотара РС) о одговарајућој стручној 
спреми или стручној оспособљености;  

• потврду о утврђеној здравственој способности за обављање стручног рада у спорту, у 
складу са чланом 19. Закона; 

• потврду о уплаћеној накнади за издавање дозволе за рад. 
 

Комисија за дозволе за рад ГСС може захтевати да тренер поднесе и друга документа 
уколико процени да је то неопходно, као и да изврши проверу веродостојности приложених 
докумената. 
 

Члан 9. 
Дозвола за рад обавезно садржи: 

 

• назив Савеза; 

• назив гимнастичког спорта за који се издаје дозвола за рад; 

• име, име једног родитеља и презиме спортског стручњака; 

• редни број дозволе за рад за одређени гимнастички спорт; 

• датум издавања; 

• рок важења; 

• фотографију спортског стручњака; 

• спортско звање спортског стручњака; 

• ниво дозволе за рад; 

• печат и потпис заступника ГСС и председника Комисије за дозволе за рад ГСС. 
 

Тренери који имају иностране дипломе, обавезни су да доставе званично оверен 
превод истих на захтев Комисије за дозволе за рад ГСС, а у складу са Законом и да изврше 
нострификацију диплома. Тренери који имају инострана сведочанства, уверења, потврде или 
сертификате, обавезни су да доставе званично оверен превод истих на захтев Комисије за 
дозволе за рад ГСС. 

Дозвола за рад одређеног нивоа даје право да се обављају и сви послови обухваћени 
дозволом за рад нижих нивоа из исте гране гимнастичког спорта и у складу са чланом 18. 
став 3 овог правилника. 
 

Члан 10. 
Страни спортски стручњаци, односно лица са страним држављанством који имају 

одговарајуће образовање или стручну оспособљеност у области спорта, у складу са законом 
државе чији су држављани, сматрају се спортским стручњаком у смислу Закона, Правилника 
о дозволи за рад спортских стручњака РС и овог правилника. 
 

Међународни сертификат издат спортском стручњаку од стране Међународне 
гимнастичке федерације (ФИГ) или националног спортског савеза у складу са правилима ФИГ 
или страни национални сертификат издат страном спортском стручњаку у складу са законом 
и спортским правилима стране државе сматра се важећом дозволом за рад, у смислу 
Закона, Правилника о дозволи за рад спортских стручњака РС и овог правилника, за период 
за који је издат. 
 

Да ли страни спортски стручњак има одговарајуће образовање, односно стручну 
оспособљеност у смислу става 1. овог члана утврђује се у поступку издавања дозвола за рад у 
зависности од спортског звања које страни спортски стручњак има и спортског звања које је 



потребно за издавање одређеног нивоа дозволе за рад у складу са чланом 1. овог 
правилника. 
 

Одредбе овог правилника које се односе на стручно усавршавање спортских 
стручњака, обнову дозволе за рад и одузимање дозволе за рад сходно се примењују и на 
спортске стручњаке из става 2. овог члана који обављају стручни рад на територији 
Републике Србије. 
 

Спортски стручњак из става 2. овог члана који самостално обавља стручни рад на 
територији Републике Србије, односно организација у области спорта која је ангажовала 
спортског стручњака из става 2. овог члана доставља ГСС-у одговарајуће податке из члана 8. 
став 1. овог правилника који се односе на дозволу за рад коју спортски стручњак има, пре 
почетка обављања стручног рада. 
 

Члан 11. 
Дозвола за рад може се обновити спортском стручњаку само ако је обавио стручно 

усавршавање у складу са овим Правилником, ако је у периоду важења дозволе за рад стекао 
стручно спортско искуство утврђено спортским правилима ГСС и ако испуњава услове из 
члана 7. става 1. и 2. овог правилника. 
 

Ако спортски стручњак у току трајања дозволе за рад стекне више спортско звање у 
оквиру одговарајућег спортског занимања, сматра се да је испунио услове из става 1. овог 
члана. 
 

Спортски стручњак који у току важења дозволе за рад стекне или задржи статус 
врхунски спортски тренер – заслужни тренер или врхунски спортски тренер – тренер 
међународног ранга, у складу са Националном категоризацијом спортских стручњака, 
испуњава услове из става 1. овог члана. 
 

Спортском стручњаку се може обновити дозвола за рад ако је у периоду важења 
дозволе за рад обавио годишње најмање девет часова стручног усавршавања кроз учешће 
на конгресима, симпозијумима, семинарима, такмичењима, сусретима, саветовањима, 
округлим столовима, трибинама, курсевима и обукама, које обухватају стицање звања и 
вештина из области обухваћених одговарајућом дозволом за рад. 
 

Комисија за дозволе за рад ГСС обнавља дозволу за рад спортском стручњаку ако је 
доставио: 

 

• попуњен образац ГСС – захтев за обнављање дозволе за рад; 

• регистрациони образац ГСС за тренере; 

• потврду о утврђеној здравственој способности за обављање стручног рада у спорту, у 
складу са чланом 19. Закона; 

• ако спортском стручњаку у моменту обнављања дозволе за рад није забрањено 
обављање стручног рада у спорту, у складу са Законом; 

• ако му није изречена дисциплинска мера од стране органа ГСС којом је предвиђена 
забрана рада у одређеном периоду; 

• потврду о уплаћеној накнади за дозволу за рад; 

• потврде о стручном усавршавању за период важења претходне дозволе за рад;  



• ако није био суспендован на више од годину дана у протеклом периоду важења дозволе 
за рад и под условом да му је суспензија истекла. 
 

Захтев за обнављање дозволе за рад подноси се ГСС-у најкасније 60 дана пре истека 
рока на који је дозвола за рад издата. 
 

Члан 12. 
Комисија за дозволе за рад ГСС покреће поступак за промену тренерског звања или 

добијање вишег нивоа дозволе за рад када спортски стручњак, или у његово име и за његов 
рачун организација у области спорта, члан Савеза, у којој је ангажован, достави: 

 

• попуњен образац ГСС – захтев за промену дозволе за рад; 

• оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању (од стране 
званичног нотара РС) у случају промене тренерског звања; 

• потврда о уплаћеној накнади за дозволу за рад. 
 

Члан 13. 
У складу са чланом 10. став 4. овог Правилника, сви спортски стручњаци имају 

обавезу да у току године присуствују стручно едукативним скуповима (семинарима, 
трибинама, конференцијама и слично) на које их позива и/или које организује ГСС или СО 
одређеног гимнастичког спорта. Спортски стручњаци су у обавези да годишње присуствују на 
најмање једном семинару у организацији СО одређеног гимнастичког спорта из области 
обухваћеним одговарајућом дозволом за рад. 

 
Девет часова обавезног стручног усавршавања на годишњем нивоу се достиже 

сакупљањем бодова који се добијају учешћем на стручно едукативним скуповима и 
учешћем на такмичењима и манифестацијама у организацији или под покровитељством 
ГСС. Како би спортски стручњак испунио годишњу обавезу стручног усавршавања, 
потребно је да сакупи најмање 9 (девет) бодова. 

 
Бодовање стручно едукативних скупова: 
 

• Стручно едукативни скупови СО одређеног гимнастичког спорта из области 
обухваћеним одговарајућом дозволом за рад – 5 бодова; 

• Стручно едукативни скупови ГСС – 3 бода; 

• Семинари других СО – 3 бода; 

• Стручно едукативни скупови који нису у организацији ГСС и/или СО, али који 
обухватају стицање звања и вештина из области обухваћених одговарајућом 
дозволом за рад – 2 бода; 

 
Максималан број бодова који спортски стручњак може остварити у току године 

учешћем, односно присуством, на доле наведеним такмичењима је 4. Ове бодове могу 
добити само спортски стручњаци који су званично пријављени одговарајућом СО као 
тренер на такмичењу или посматрач такмичења одређеног гимнастичког спорта за који је 
издат дозола за рад. 

Бодовање такмичења: 
 

• Апсолутно Првенство Србије МСГ и ЖСГ – 4 бодова; 

• Првенство Србије РГ индивидуални „А Програм“ – 4 бодова; 



• Првенство Србије по категоријама МСГ и ЖСГ – 4 бода; 

• Такмичење АЕР индивидуални и групне вежбе „А Програм“  – 3 бода; 

• Такмичење ТРА – 3 бода; 

• Камп (тренинзи у сали) – 2 бода по дану; 

• Учешће на манифестацији из Гимнастике за све у званичном календару ГСС – 2 бода. 
 

Надлежни СО и ГСС издаје потврде о учешћу на семинарима и такмичењима у 
организацији ГСС и/или СО са назначеним бројем бодова стручног оспособљавања. 
 

СО одређених гимнастичких спортова су у обавези да организују семинаре најмање 
два пута годишње (нпр. пролећни и јесењи термин). Остали гимнастички спортови који још 
немају формиран СО организују своје семинаре преко ГСС. 

 
Спортским стручњацима, који у току године учествују на међународном семинару у 

организацији или под покровитељством ФИГ из области обухваћеним одговарајућом 
дозволом за рад, ће се сматрати да су у потпуности испунили обавезу годишњег обавезног 
стручног усавршавања. 

УО ГСС и надлежни СО календаром активности утврђују годишњи план одржавања 
стручно едукативних скупова. 

Спортски стручњак је у обавези да достави потврде о учешћу на свим стручно 
едукавитвним скуповима Канцеларији ГСС, насловјено за Комисију за издавање дозволе за 
рад, обављеним ван ГСС и/или СО у току једне календарске године. 
 

Члан 14. 
Спортски стручњаци који не испуне у потпуности обавезу годишњег обавезног 

стручног усавршавања, имају могућност да надокнаде недостајуће бодове стручног 
усавршавања до 15. фебруара наредне календарске године. Бодови које тако стекну, важе 
искључиво за надокнаду бодова из претходне године, у којој нису испунили у потпуности 
обавезу годишњег обавезног стручног усавршавања. 
 

У случају да спортски стручњак не надокнади недостајуће бодове за стручно 
усавршавање за протеклу годину до 15. фебруара наредне календарске године, спортском 
стручњаку се не одузима дозвола за рад, али за текућу годину не може бити регистрован у 
ГСС, према члану 6. став 4. овог Правилника, нити има право учешћа на такмичењима и 
манифестацијама ГСС, чланица ГСС и регионалних гимнастичких савеза. 

 
Статус мировања тренеру може да се прихвати једино уз одговарајућу здравствену 

или другу валидну документацију са којом доказује разлог мировања, коју одобрава УО ГСС. 
 

Члан 15. 
Сви тренери регистровани у ГСС, укључујући и тренере стране држављане, имају 

једнака права, обавезе и одговорности прописане овим Правилником. 
 
Самоиницијативно обављање послова у организацијама које су чланови ГСС, без 

поседовања одговарајуће дозволе за рад, аутоматски суспендује лице без дозволе за рад из 
започетих послова и захтева покретање поступка пред дисцилинском комисијом ГСС и 
пријаву надлежном органу за стручни надзор и инспекцијске послове ресорног 
Министарства. 

 



Члан 16. 
Комисија за дозволе за рад ГСС ће одузети или одбити издавање или обнову дозволе 

за рад спортском стручњаку у случају: 
 

• ако престане да испуњава Законом и овим Правилником прописане услове за 
издавање дозволе за рад; 

• ако самостално обавља стручни рад за коју му није издата дозволе за рад;  

• ако је теже прекршио обавезе у вези стручног рада, утврђене Законом о спорту и 
спортским правилима ГСС и ФИГ; 

• ако му је, трајно или привремено, забрањено обављање стручног рада у спорту у 
складу са Законом; 

• 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 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 

дозволе за рад, правном леку, року за подношење жалбе, року за разматрање жалбе и 
доношењу коначне одлуке. 
 

Спортски стручњак коме је образложеном одлуком Комисије за дозволе за рад ГСС 
одузета дозвола за рад мора у року од осам дана од дана пријема одлуке о одузимању 
дозволе за рад да врати издату дозволу за рад ГСС-у. 

 
Члан 17. 

Спортски стручњак коме је одузета дозвола за рад може поднети затев за њено 
поновно добијање. 
 

Нова дозвола за рад ће му бити издата након годину дана од дана одузимања, 
односно у тренутку престанка важења изречених мера забране обављања стручног рада. 
 

Да би поново добио дозволу за рад, спортски стручњак има обавезу: 

• да испуни све услове из Члана 8. овог Правилника 

• да у периоду од 12 месеци пре подношења захтева за поновно добијање дозволе за 
рад обави стручно усавршавање и сакупи најмање 9 бодова, у складу са Чланом 13.  
овог Правилника. 
 

Члан 18. 
На сајту ГСС објављују се подаци о издатим дозволама за рад спортским 

стручњацима. 
 
 
 
 
 
 



2. ТРЕНЕРСКА ЗВАЊА 
 

Члан 19. 
Звања у оквиру занимања тренера у спорту јесу: 

 
1. Спортски оперативни тренер; 
2. Спортски оперативни кондициони тренер; 
3. Спортски оперативни тренер – спортски учитељ; 
4. Спортски тренер; 
5. Спортски кондициони тренер; 
6. Дипломирани спортски тренер; 
7. Специјалиста спортски тренер. 

 
1) Спортски оперативни тренер 

За стицање звања спортски оперативни тренер неопходни су следећи услови: 
 

1. завршене основне студије за стицање вишег образовања из области физичког васпитања 
и спорта, са усмерењем на одговарајућу грану спорта, односно са дипломским радом из 
одговарајуће гране спорта (виши спортски тренер); 

2. завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа; 
3. завршено средње образовање, обављање стручног рада у спорту од најмање 10 година и 

стечен ранг врхунски тренер, са спортским статусом заслужног тренера у складу са актом 
којим се уређује национална категоризација спортских стручњака; 

4. завршене основне студије у четворогодишњем трајању или најмање основне академске 
студије у обиму од 180 ЕСПБ из области физичког васпитања и спорта, са положеним 
испитом или дипломским радом из одговарајуће гране спорта. 

 
2) Спортски оперативни кондициони тренер 

За стицање звања спортски оперативни кондициони тренер потребно је стечено 
звање спортски оперативни тренер и завршен програм стручног оспособљавања III нивоа са 
усмерењем на кондиционе припреме. 
 
3) Спортски оперативни тренер – спортски учитељ 

За стицање звања спортски оперативни тренер – спортски учитељ неопходни су 
следећи услови: 

 
1. стечено спортско звање спортски оперативни тренер, у одговарајућој грани спорта, и 

завршен програм посебног стручног оспособљавања за рад са децом IV нивоа; 
2. обављање, до ступања на снагу Закона, васпитно-образовног рада са спортистима од 

најмање 25 година, од чега најмање 15 година у раду са децом, на основу потврде 
надлежног националног гранског спортског савеза. 
 

4) Спортски тренер 
За стицање звања спортски тренер неопходни су следећи услови: 

 
1. завршене основне студије за стицање вишег образовања из области физичког васпитања 

и спорта, са усмерењем на одређену грану спорта, односно са дипломским радом из 
одговарајуће гране спорта и најмање четири године стручног рада у одговарајућој грани 
спорта; 



2. завршене одговарајуће основне струковне студије у обиму од 180 ЕСПБ из области 
физичког васпитања и спорта (струковни тренер у спорту); 

3. завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког 
васпитања и спорта, са положеним испитом или дипломским радом из изабране гране 
спорта и најмање две године стручног рада у организацијама у области спорта из 
одговарајуће гране спорта; 

4. завршене основне студије у обиму од 240 ЕСПБ или завршене основне академске студије 
у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта, са положеним 
испитом из одговарајуће гране спорта или одбрањеним дипломским радом из 
одговарајуће гране спорта; 

5. завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне академске 
студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта, са 
положеним испитом из теорије и методике спорске гране и обављену тренажну праксу у 
трајању од најмање 120 сати у спортској оргaнизацији која је чланица надлежног 
националног гранског спортског савеза. 
 

5) Спортски кондициони тренер 
За стицање звања спортски кондициони тренер неопходно је стечено звање спортски 

тренер, одбрањени дипломски рад из кондиционих припрема из одговарајуће гране спорта 
и најмање две године стручног рада у организацијама у области спорта из одговарајуће 
гране спорта. 

 
6) Дипломирани спортски тренер 

За стицање звања дипломирани спортски тренер неопходни су следећи услови: 
 

1. завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне академске 
студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем од 
најмање две године на одређену грану спорта; 

2. завршене одговарајуће основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области 
физичког васпитања и спорта (дипломирани тренер у спорту). 

 
7) Специјалиста спортски тренер 

За стицање звања специјалиста спортски тренер неопходни су следећи услови: 
 

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

2. завршене одговарајуће мастер академске студије из области физичког васпитања и 
спорта (мастер тренер у спорту); 

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

4. завршене специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и спорта, са 
усмерењем на одређену грану спорта (струковни специјалиста тренер у спорту); 

5. завршене специјалистичке академске студије из области физичког васпитања и спорта, са 
усмерењем на одређену грану спорта (специјалиста тренер у спорту). 

 
 
 
 



3. НИВОИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 
 

Члан 20. 
ЖУТА ДОЗВОЛА ЗА РАД 

За стицање ЖУТЕ дозволе за рад у области одговарајућег гимнастичког спорта 
неопходни су следећи услови: 

 

• Тренер мора да испунити услове из овог Правилника, посебно услове из члана 7. став 1. и 
2. овог Правилника. 

 
Тренер са звањем Дипломирани спортски тренер и Специјалиста спортски тренер 

стиче ЖУТУ дозволу за рад за све гимнастичке спортове. 
 

Члан 21. 
ЗЕЛЕНА ДОЗВОЛА ЗА РАД 

За стицање ЗЕЛЕНЕ дозволе за рад у области одговарајућег гимнастичког спорта 
неопходни су следећи услови: 

 

• Тренер мора да испунити услове из овог Правилника, посебно услове из члана 7. став 1. и 
2. овог Правилника. 

• Да тренер има 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 
-од првог до трећег места на индивидуалном Првенству Србије у Ц  
 програму за све категорије, или 
-од првог до трећег места у у вишебоју групних вежби Б програма на Првенству 
Србије, за све категорије 
➢ 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 
➢ за ТРА  
-од првог до трећег места у пионирској конкуренцији на Првенству Србије  
 индивидуално или екипно 
➢ за ГИМНАСТИКУ ЗА СВЕ 



-учешће на спортској манифестацији из Гимнастике за све у организацији ФИГ или 
ЕВРОПСКЕ ГИМНАСТИКЕ 

 
Члан 22. 

ПЛАВА ДОЗВОЛА ЗА РАД 

За стицање ПЛАВЕ дозволе за рад у области одговарајућег гимнастичког спорта 
неопходни су следећи услови: 
 

• Тренер мора да испунити услове из овог Правилника, посебно услове из члана 7. став 1. и 
2. овог Правилника. 

• Да тренер има 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 на Првенству Србије у групним вежбама А програма, за све  
 категорије  
-од првог до трећег места у вишебоју на Турниру младих 

➢ 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 
➢ за ТРА 
-од првог до трећег места на Првенству Србије у кадетској конкуренцији    
 индивидуално или екипно 

 
 
 
 



Члан 23. 
ЦРВЕНА ДОЗВОЛА ЗА РАД 

За стицање ЦРВЕНЕ дозволе за рад у области одговарајућег гимнастичког спорта 
неопходни су следећи услови: 
 

• Тренер мора да испунити услове из овог Правилника, посебно услове из члана 7. став 1. и 
2. овог Правилника. 

• Да тренер има 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 ЕВРОПСКА ГИМНАСТИКА 
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 ЕВРОПСКА ГИМНАСТИКА 
такмичењу 
➢ за РГ 
-од првог до трећег места на индивидуалном Првенству Србије у А програму у свим  
 категоријама, у вишебоју, или 
-од првог до трећег места на Апсолутном првенству Србије у вишебоју или по  
 реквизитима, или 
-од првог до трећег места екипно на Апсолутном првенству Србије, или 
-учешће у репрезентацији Србије на званичном ФИГ или ЕВРОПСКА ГИМНАСТИКА 
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 ЕВРОПСКА ГИМНАСТИКА 
такмичењу 
➢ за ТРА 
-од првог до трећег места у сениорској категорији Првенству Србије или  
-учешће у репрезентацији Србије на званичном ФИГ или ЕВРОПСКА ГИМНАСТИКА 
такмичењу 

 
 
 
 

 
 



4. ЗАСЛУЖНИ ТРЕНЕР 
 

Члан 24. 
За посебне резултате и допринос развоју гимнастике, овим Правилником је 

предвиђена и титула ЗАСЛУЖНИ ТРЕНЕР одговарајућег гимнастичког спорта. 
Ову титулу може заслужити тренер ЦРВЕНЕ дозволе за рад који ради у гимнастичком 

спорту најмање десет година и чији такмичар у сениорској и/или јуниорској конкуренцији 
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 у 
сениорској конкуренцији на Првенству света или Првенству Европе; 

• пласман у финалу вишебоја или по справама/реквизитима на неком од следећих 
такмичења: Финале ФИГ Светког купа, Финале ФИГ Челенџ купа, Финале ФИГ Гран 
При турнира, Универзијаде, Европских игара и Првенства света за јуниоре; 

• пласман у првих осам такмичара у вишебоју или пласман у финалу по 
справама/реквизитима на Медитеранским играма или Европском олимпијском 
фестивалу младих (EYOF). 

На предлог СО одговарајућег гимнастичког спорта Комисија за дозволе за рад ГСС 
посебном одлуком може доделити титулу ЗАСЛУЖНИ ТРЕНЕР са ЦРВЕНОМ дозволом за рад 
тренеру који је у периоду од двадесет година имао: такмичаре пласиране од првог до трећег 
места у вишебоју на Првенству Србије у сениорској и/или јуниорској категроији и/или у 
вишебоју или финалу Апсолутног првенства Србије и/или имао такмичаре који су 
учествовали на Првенствима света и/или Европе. 

На предлог СО одговарајућег гимнастичког спорта Комисија за дозволе за рад ГСС 
посебном одлуком може доделити титулу ЗАСЛУЖНИ ТРЕНЕР са ЦРВЕНОМ дозволом за рад 
и тренеру који је у периоду пре ступања на снагу овог Правилника остварио резултате од 
угледа и значаја за гимнастику Србије. 

На предлог СО одговарајућег гимнастичког спорта Комисија за дозволе за рад ГСС 
посебном одлуком може доделити ЦРВЕНУ дозволу за рад ЗАСЛУЖНОМ ТРЕНЕРУ другог 
гимнастичког спорта. Ова одредба односи се на спортску гимнастику. 

Уписом у регистар ЗАСЛУЖНИХ ТРЕНЕРА остварује се трајно право на бесплатну 
обнову дозволе за рад, уз поштовање одредби Члана 7. овог Правилника. 
 

5. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 
За издавање одређеног нивоа дозволе за рад узимају се у обзир резултати које 

тренер оствари у току читаве своје каријере. 
 

Члан 26. 
На име једног такмичара, групне вежбе и њихових такмичарских резултата право на 

стицање одређеног нивоа дозволе за рад може остварити само један тренер, осим у случају 
да такмичар промени клуб или тренера, с тим што се претходни резултати не рачунају новом 
тренеру. 

Изузетно и само за Женску спортску гимнастику, на име резултата једног такмичара, 
право на стицање одређеног нивоа дозволе за рад могу имати два тренера, под условом да 



су различитог пола и уколико су равноправно учествовали у постизању резултата. Услове из 
овог става утврђује УО на предлог СО ЖСГ. 
 

Члан 27. 
ЗАСЛУЖНИМ ТРЕНЕРИМА и тренерима који су, или који обављаљу функцију 

селектора или тренера репрезентације се сматра да су аутоматски испунили обавезу 
годишњег стручног усавршавања у складу са чланом 10. став 4. овог Правилника. 

ЗАСЛУЖНИ ТРЕНЕРИ и тренери који су, или који обављаљу функцију селектора или 
тренера репрезентације, су у обавези да присуствују и учествују на стручно едукативним 
скуповима (семинарима, трибинама и слично) које организује ГСС или СО одређеног 
гимнастичког спорта само по посебном позиву ГСС и надлежног СО. 
 

Члан 27. 
Тренеру који је члан спортске организације која није члан ГСС Комисија за дозволе за 

рад ГСС може издати ЖУТУ дозволу за рад ако испуњава услове из члана 19. овог 
Правилника и уплати износ накнаде дозволе за рад. 

Износ накнаде за овакву врсту издавања дозволе за рад утврђује УО ГСС посебном 
одлуком. 
 

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 28. 
 Спортски стручњаци који су стекли одговарајуће спортско звање у оквиру одређеног 
спортског занимања до дана ступања на снагу овог правилника, задржавају стечено спортско 
звање. 
 

Члан 29. 
Спортски стручњаци који на дан ступања на снагу овог Правилника имају дозволу за 

рад у складу са спортским правилима ГСС и/или ФИГ могу и даље да обављају стручни рад у 
складу са издатом дозволом за рад до истека њене важности. 
 

Члан 30. 
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. 
 

Члан 31. 
Овај Правилник ступа на снагу 18. фебруара 2021. године. 
 
Комисија за дозволе за рад ГСС је у обавези да до 15. априла 2021. године усагласи 

нивое дозвола за рад и изда нове у складу са одредбама овог Правилника. 
 
 
 

Председник ГСС 
Саша Величковић 


