
На  основу  Закона  о  спорту  Републике  Србије (Службени  гласник  РС бр.24/2011), 

Правилникa о номенклатури спортских занимања и звања (Службени гласник РС", бр. 7/2013), 

Правилникa о дозволи за рад спортских стручњака (Службени гласник РС", бр. 7/2013), 

Правилникa о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту 

(Службени гласник РС", бр. 8/2013) Управни одбор Бициклистичког савеза Србије на седници 

одржаној дана 24. Децембра 2015. године, усвојио је 
 

 

Правилник Бициклистичког савеза Србије o дозволи за рад 
 бициклистичких тренера у Републици Србији 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником се утврђују услови, начин и поступак издавања, обнављања и одузимања 

дозвола за рад спортским стручњацима у Бициклистичком савезу Србије (у даљем тексту БСС). 

 

Члан 2. 

 

Стручни рад у спорту, у бициклистичким организацијама које су чланице БСС, могу обављати 

спортски стручњаци који испуњавају услове предвиђене Законом о спорту (у даљем тексту 

Закон), Правилником о номенклатури спортских занимања, Правилником о дозволи за рад 

спортских стручњака (у даљем тексту Правилници), Правилником Бициклистичког савеза 

Србије o дозволи за рад бициклистичких тренера Р. Србије (у даљем тексту Правилник БСС) и 

поседују дозволу за рад предвиђену Правилником БСС и правилима Светске  бициклистичке 

федерације - УЦИ. 

 

БСС у сарадњи са високошколском установом издаје, обнавља и одузима дозволу за рад 

спортским стручњацима у складу са Законом, Правилницима и Правилноком БСС, и води 

евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих дозвола за рад. 

 

Дозвола за рад издата спортском стручњаку од стране Светске бициклистичке уније - УЦИ  

сматра се важећом дозволом за рад, за период за који је издата, у складу са Законом. 

 

БСС утврђује трошкове издавања и обнављања дозвола за рад, уз претходну сагласност 

Министарства надлежног за спорт, а које плаћа подносилац захтева за издавање односно 

обнављање дозволе за рад у складу са Законом. 

 

Члан 3. 

 

Испуњеност услова прописаних овим Правилом за издавање, обнављање или одузимање 

дозволе за рад спортском стручњаку утврђује Комисија за дозволе за рад у БСС (у даљем 

тексту Комисија), коју чине један члан кога именује одговарајућа високошколска установа са 

којом БСС има закључен уговор о стручној сарадњи и најмање два члана које именује УО БСС. 

 

Члан 4. 

 

Захтев за издавање дозволе за рад спортски стручњак подноси БСС-у на прописаном обрасцу 

Савеза. БСС издаје дозволу за рад на период од три године уколико УЦИ правилима није 

другачије одређено. 

 

Захтев за издавање дозволе за рад обавезно садржи: име и презиме спортског стручњака, две 

фотографије спортског стручњака величине потребне за пасош, кратак опис послова за који се 

тражи дозвола за рад, доказе о испуњености услова за издавање дозволе за рад у складу са 

Законом и овим Правилником. 

 



 

Дозвола за рад обавезно садржи: назив БСС као издаваоца дозволе, име и презиме спортског 

стручњака, редни број дозволе за рад, датум издавања, рок важности, фотографију спортског 

стручњака, послове који могу на основу дозволе да се обављају, печат и потпис лица 

овлашћеног за заступање БСС и потпис председника Комисије. 

 

Члан 5. 

 

БСС ће издати одговарајућу дозволу за рад спортском стручњаку ако: 

 

1) ако испуњава услове у погледу стручне спреме или стручне оспособљености, односно ако 

има одговарајуће спортско звање, у складу са Законом и прописима којима се уређује 

номенклатура спортских занимања и звања; 

2) ако је регистрован код БСС-а, односно ако је члан стручног спортског удружења које је у 

саставу БСС-а, у складу са спортским правилима БСС; 

3) ако је здравствено способан за обављање стручног рада у спорту, у складу са спортским 

правилима БСС; 

4) ако је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио професионалну праксу 

(практичан рад) у трајању од најмање 90 сати, у складу са спортским правилима БСС; 

5) ако има одговарајуће радно или спортско (такмичарско) искуство, у складу са спортским 

правилима БСС; 

6) ако је обавио стручно усавршавање у складу са спортским правилима БСС; 

7) ако спортском стручњаку није забрањено обављање стручног рада у спорту за период 

важења дозволе за рад; 

8) ако има постигнуте одговарајуће спортске резултате, у складу са спортским правилима БСС; 

9) ако уплати накнаду за трошкове издавања дозволе за рад; 

 

Под практичним радом из члана 5. тачка 4. овог правилника сматра се рад под надзором 

спортског стручњака који има дозволу за рад, којим се спортски стручњак оспособљава за 

самостални рад или који се обавља у организацијама у области спорта и код приватних 

предузетника, под непосредним надзором спортског стручњака који има најмање три године 

стручног искуства након стицања дозволе за рад, у складу са законом. 

 

Спортски стручњак који обавља васпитно-образовани рад са децом, а који не испуњава 

прописане услове у погледу степена и врсте образовања, може и даље обављати тај рад, ако је 

до ступања на снагу Закона, најмање 25 година обављао васпитно-образовни рад, од чега 

најмање 15 година у раду са децом. Оваквом спортском стручњаку дозвола за рад се издаје по 

прибављању ваљане документације и спроведеном поступку у БСС. 

 

Члан 6. 

 

Спортски стручњак ради обнављања дозволе за рад подноси захтев Комисији БСС 60. дана пре 

истека рока на који је дозвола за рад издата. 

 

Спортском стручњаку се може обновити дозвола за рад ако је, у складу са Законом и овим 

Правилником, у периоду важења дозволе за рад обавио годишње најмање осам часова стручног 

усавршавања, од којих најмање пет из области за коју је стекао дозволу за рад, и ако је у том 

периоду стекао стручно спортско искуство у складу са спортским правилнима БСС. 

 

Ако спортски стручњак у току трајања дозволе за рад стекне више спортско звање, сматра се да 

је испунио услове из става 2. овог члана. 

 

Спортски стручњак који у току важења дозволе за рад стекне или задржи статус врхунски 

бициклистички тренер-заслужни тренер или врхунски бициклистички тренер-међународног 

ранга, у складу са Националном категоризацијом спортских стручњака, испуњава услове из 

става 2. овог члана. 



 

Спортски стручњак уз захтев за обнављање дозволе за рад подноси и доказ о обављеном 

стручном усавршавању, односно доказ о стеченом одговарајућем спортском звању или 

постигнутом врхунском спортском резултату. 

 

Тренерска лиценца се оверава сваке године и то у периоду од 10 до 30 децембра текуће године. 

Лиценца се оверава тек након утврђивања валидности документације коју подноси власник 

лиценце канцеларији БСС у периоду од 01 до 10 децембра текуће године. 

Услов за оверу лиценце  је обављено годишње најмање осам часова стручног усавршавања 

учешћем на националним или међународним струковним семинарима, од којих најмање пет 

часова из области за коју је стекао дозволу за рад. Услов за оверу лиценце у погледу 

остваривања спортског искуства је најмање три наступа са такмичарима свог клуба или 

репрезентације на националним или међународним такмичењима. 

 

Члан 7. 

 

БСС ће одузети дозволу за рад спортском стручњаку, и то: 

 

1) ако престане да испуњава услове за издавање дозволе за рад прописане овим Правилом, 

2) ако обавља стручни рад за који му није издата дозвола за рад, 

3) ако је теже прекршио обавезе у вези стручног рада, утврђене Законом и правилима БСС, 

4) ако му је правоснажном судском одлуком изречена мера безбедности забране вршења 

позива, делатности и дужности у области спотра, док трају правне последице осуде, 

5) ако му је изречена , у складу са Законом о спречавању допинга у спорту (Сл. бр. 101/05) мера 

трајне забране обављања функција у области спорта због повреда антидопинг правила. 

 

Спортски стручњак коме је БСС одузео дозволу за рад у складу са овим Правилником, мора у 

року од осам дана од дана пријема Одлуке о одузимању дозволе за рад да врати издату дозволу 

за рад. 

 

Члан 8. 

 

ПОСЛОВИ, УСЛОВИ И ВРСТЕ ДОЗВОЛА ЗА РАД  

 

Послови тренера у спорту јесу: 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 процес.  

 

Тренери могу добити  А, Б, Ц, Д и Е тренерску дозволу за рад. Све наведене категорије могу се 

обнављати неограничено, под условом да се испуне услови из члана 6. став 6. 

Тренер може остварити право на добијање тренерске дозволе за рад уколико испуњава 

наведене услове:  

 

Е дозвола за рад – је најнижа категорије дозволе за рад тренера у БСС 

 

За стицање Е тренерске дозволе за рад неопходно је средње образовање и оспособљеност 2. 

нивоа из бициклизма. 

 

Тренер Е дозволе за рад обавља послове из члана 8. став 1. овог правилника под менторским 

надзором спортског стручњака са вишим звањем у оквиру звања бициклистичког тренера.



Д дозвола за рад 

 

За стицање Д тренерске дозволе за рад неопходни су следећи услови: 

 

1) завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на 

бициклизам, односно са дипломским радом из бициклизма; 

2) завршено средње образовање и завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања 3. 

нивоа из бициклизма; 

3) завршено средње образовање и стечен ранг врхунски тренер, са спортским статусом 

заслужног тренера у складу са Националном категоризацијом спортских стручњака; 

4) завршене трогодишње основне академске студије из области физичког васпитања и спорта 

(професор физичког васпитања и спорта), са дипломским радом из бициклизма; 

 

Ц дозвола за рад 

 

За стицање Ц тренерске дозволе за рад неопходни су следећи услови: 

1) завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на 

бициклизам, односно са дипломским радом из бициклизма и најмање четири године стручног 

рада у бициклистичким организацијама; 

2) завршено средње образовање и завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања 3. 

нивоа из бициклизма и најмање четири године стручног рада у бициклистичким 

организацијама; 

3) завршено средње образовање и стечен ранг врхунски тренер, са спортским статусом 

заслужног тренера у складу са Националном категоризацијом спортских стручњака и најмање 

четири године стручног рада у бициклистичким организацијама; 

4) завршене одговарајуће основне струковне студије из области физичког васпитања и спорта, 

са дипломским радом из бициклизма; 

5) завршене трогодишње основне академске студије из области физичког васпитања и спорта 

(професор физичког васпитања и спорта), са дипломским радом из бициклизма и најмање 

четири године стручног рада у бициклистичким организацијама; 

6) завршене специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и спорта; 

7) завршене специјалистичке академске студије из области физичког васпитања и спорта, са 

усмерењем на бициклизам; 

8) завршене основне студије у четворогодишњем трајању, са специјалистичким студијама од 

најмање једне године и одбрањеним специјалистичким радом из бициклизма; 

9) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне академске 

студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта, са положеним 

испитом из бициклизма и одбрањеним дипломским радом из бициклизма; 

10) 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 бициклизам, као и одбрањен дипломски рад из бициклизма; 

11) завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем 

на бициклизам; 

12) завршене магистарске студије или докторске студије са усмерењем на бициклизам, односно 

одбрањена магистарска теза или докторска дисертација из бициклизма; 

 

Б дозвола за рад 

 

За стицање Б тренерске дозволе за рад неопходни су следећи услови: 

1) завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на 



бициклизам, односно са дипломским радом из бициклизма и најмање осам година стручног 

рада у бициклистичким организацијама; 

2) завршено средње образовање и завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања 3. 

нивоа из бициклизма и најмање осам година стручног рада у бициклистичким организацијама; 

3) завршено средње образовање и стечен ранг врхунски тренер, са спортским статусом 

заслужног тренера у складу са Националном категоризацијом спортских стручњака и најмање 

осам година стручног рада у бициклистичким организацијама; 

4) завршене одговарајуће основне струковне студије из области физичког васпитања и спорта, 

са дипломским радом из бициклизма и најмање четири године стручног рада у 

бициклистичким организацијама;  

5) завршене трогодишње основне академске студије из области физичког васпитања и спорта 

(професор физичког васпитања и спорта), са дипломским радом из бициклизма и најмање осам 

година стручног рада у бициклистичким организацијама; 

6) завршене специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и спорта и 

најмање четири године стручног рада у бициклистичким организацијама и најмање четири 

године стручног рада у бициклистичким организацијама; 

7) завршене специјалистичке академске студије из области физичког васпитања и спорта, са 

усмерењем на бициклизам и најмање четири године стручног рада у бициклистичким 

организацијама; 

8) завршене основне студије у четворогодишњем трајању, са специјалистичким студијама од 

најмање једне године и одбрањеним специјалистичким радом из бициклизма и најмање четири 

године стручног рада у бициклистичким организацијама; 

9) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне академске 

студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта, са положеним 

испитом из бициклизма и одбрањеним дипломским радом из бициклизма и најмање четири 

године стручног рада у бициклистичким организацијама; 

10) 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 бициклизам, као и одбрањен дипломски рад из бициклизма и најмање 

четири године стручног рада у бициклистичким организацијама; 

11) завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем 

на бициклизам и најмање две године стручног рада у бициклистичким организацијама; 

12) завршене магистарске студије или докторске студије са усмерењем на бициклизам, односно 

одбрањена магистарска теза или докторска дисертација из бициклизма и најмање две године 

стручног рада у бициклистичким организацијама; 

 

А дозвола за рад – је највиша категорија дозволе за рад тренера у БСС 

 

За стицање А тренерске дозволе за рад неопходни су следећи услови: 

 

1) завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на 

бициклизам, односно са дипломским радом из бициклизма и најмање дванаест година стручног 

рада у бициклистичким организацијама; 

2) завршено средње образовање и завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања 3. 

нивоа из бициклизма и најмање дванаест година стручног рада у бициклистичким 

организацијама; 

3) завршено средње образовање и стечен ранг врхунски тренер, са спортским статусом 

заслужног тренера у складу са Националном категоризацијом спортских стручњака и најмање 

дванаест година стручног рада у бициклистичким организацијама; 

4) завршене одговарајуће основне струковне студије из области физичког васпитања и спорта, 

са дипломским радом из бициклизма и најмање осам година стручног рада у бициклистичким 

организацијама; 

5) завршене трогодишње основне академске студије из области физичког васпитања и спорта 

(професор физичког васпитања и спорта), са дипломским радом из бициклизма и најмање 

дванаест година стручног рада у бициклистичким организацијама; 



6) завршене специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и спорта и 

најмање четири године стручног рада у бициклистичким организацијама и најмање осам 

година стручног рада у бициклистичким организацијама; 

7) завршене специјалистичке академске студије из области физичког васпитања и спорта, са 

усмерењем на бициклизам и најмање осам година стручног рада у бициклистичким 

организацијама; 

8) завршене основне студије у четворогодишњем трајању, са специјалистичким студијама од 

најмање једне године и одбрањеним специјалистичким радом из бициклизма и најмање осам 

година стручног рада у бициклистичким организацијама; 

9) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне академске 

студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта, са положеним 

испитом из бициклизма и одбрањеним дипломским радом из бициклизма и најмање осам 

година стручног рада у бициклистичким организацијама; 

10) 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 бициклизам, као и одбрањен дипломски рад из бициклизма и најмање 

осам година стручног рада у бициклистичким организацијама; 

11) завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем 

на бициклизам и најмање четири године стручног рада у бициклистичким организацијама; 

12) завршене магистарске студије или докторске студије са усмерењем на бициклизам, односно 

одбрањена магистарска теза или докторска дисертација из бициклизма и најмање четири 

године стручног рада у бициклистичким организацијама; 

 

Члан 9. 

 

БСС поред тренерских дозвола за рад А, Б, Ц, Д, и Е издаје и дозволу за рад Инструктора – 

Демонстратора у складу са Законом и Правилницима. За дозволу за рад Инструктора – 

Демонстратора неопходно је средње образовање и оспособљеност 1. нивоа из бициклизма. 

Инструктор – Демонстратор обавља послове под менторским надзором спортског стручњака са 

вишим звањем у оквиру звања бициклистичког тренера. 

 

Члан 10. 

 
Комисија води евиденцију издатих лиценци. Непоштовање одредби овог Правилника и других 
аката и одлука БСС из ове области за последицу, има дисциплинску одговорност по одредбама 
Дисциплинског правилника БСС и кодексу Казни БСС. 

 

Члан 11. 

 

Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор БСС. Орган меродаван за тумачење овог 

Правилника је Управни одбор БСС. 

 
Члан 12. 

 
Правилник се објављује на званичној интернет презентацији БСС и огласној табли БСС и ступа 

на снагу осам (8) дана од дана објављивања. Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 

важи било који други Правилник Бициклистичког савеза Србије о дозволи за рад 

бициклистичких тренера Р. Србије из ранијег периода за кога се утврди евентуално постојање. 

                                                                                                                         

 

             Председник 

 

          Бранко Бановић 

 

У Београду, 24.12.2015



 


