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П Р А В И Л Н И К 

О ДОЗВОЛИ ЗА РАД СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА‐ТРЕНЕРА У ОБЛАСТИ 

ОДБОЈКАШКОГ СПОРТА 

 
 
 
 
 
На основу члана 25. и 26. Закона о спорту, Правилника о номенклатури спортских занимања и 
звања Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, бр. 7/2013), Правилника о 
дозволи за рад спортских стручњака, Правилника о стручном оспособљавању за обављање 
одређених стручних послова у спорту, Правилника о номенклатури спортских занимања и звања  
и члана 33. Статута Одбојкашког савеза Србије, Извршни одбор Одбојкашког савеза Србије, на 
седници одржаној  28. децембра 2015. године усвојио је 
 

 

  

ПП  РР  АА  ВВ  ИИ  ЛЛ  НН  ИИ  КК  

ОО  ДДООЗЗВВООЛЛИИ  ЗЗАА  РРААДД  ССППООРРТТССККИИХХ  ССТТРРУУЧЧЊЊААККАА‐‐ТТРРЕЕННЕЕРРАА  

УУ  ООББЛЛААССТТИИ  ООДДББООЈЈККААШШККООГГ  ССППООРРТТАА  
 

  

ООППШШТТЕЕ  ООДДРРЕЕДДББЕЕ  

 
Члан 1. 

Овим Правилником регулишу се услови, начин и поступак издавања, обнављања и одузимања 
дозвола за рад спортским стручњацима-тренерима у области ОДБОЈКАШКОГ СПОРТА у 
Републици Србији, њихова права и обавезе, критеријуми за разврставање и услови за стицање 
права на рад у области одбојке, као и услови за одузимање дозволе за рад.   

Дозвола за рад је неопходан услов да би одбојкашки стручњак‐тренер стекао право на рад у 
пракси и добио право на добијање одговарајуће лиценце сходно Правилницима ОСС. 
 

Члан 2. 

Одбојкашки стручњаци‐тренери су лица која имају: 

1) одговарајуће високо или више образовање у области спорта и физичке културе, стечено у 
лиценцираним високошколским установама, или 

2) одговарајући ниво стручне оспособљености стечене у складу са Законом, Правилником о 
номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије и овим Правилником. 

3) статус активног члана Удружења одбојкашких тренера Србије. 

 

Члан 3. 

Одбојкашки стручњаци‐тренери се разврставају према спортским занимањима и звањима, у 
складу са Правилником о номенклатури занимања и звања у спорту Републике Србије. 

 

Члан 4. 

Сваки одбојкашки стручњак‐тренер дужан је да током радног века усавршава своје знање и 
вештине. Под стручним усавршавањем подразумева се стицање звања и вештина, које обухвата 
континуирану едукацију током радног века, као и учешће на стручним и научним скуповима, 
семинарима и курсевима у области одбојке (2/3 из области одбојке и 1/3 из области општих тема 
спорта). 
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Члан 5. 

Одбојкашки савез Србије, у сарадњи са високошколском установом, издаје и одузима дозволу за 
рад одбојкашким стручњацима‐тренерима, у складу са овим Правилником и Правилником о 
номенклатури спортских занимања и звања, као и правилима међународних одбојкашких 
федерација. Одбојкашки савез Србије води евиденцију издатих, односно одузетих дозвола за 
рад. Дозвола за рад се одбојкашком стручњаку‐тренеру издаје на три године, зависно од врсте 
исте, у складу са овим Правилником и Правилником о номенклатури спортских занимања и 
звања Републике Србије. По истеку рока од 3 године, одбојкашки стручњак‐тренер мора да 
обнови дозволу за рад уз испуњавање посебних услова везаних за стручно усавршавање (кроз 
семинаре, учешће на конгресима, такмичењима, објаве научно‐стручних текстова, валоризовање 
рада тренера репрезентације и сл.). 

Стручно усавршавање кроз семинаре и учешће на конгресима доказује се одговарајућим 
сертификатима о учешћу на семинару односно конгресу. 

 

 

ВВРРССТТЕЕ  ДДООЗЗВВООЛЛАА  ЗЗАА  РРААДД  ЗЗАА  ООДДББООЈЈККААШШККЕЕ  ССТТРРУУЧЧЊЊААККЕЕ‐‐ТТРРЕЕННЕЕРРЕЕ  

Члан 6. 

Овим Правилником су за одбојкашке стручњаке‐тренере предвиђене четири врсте дозволе за 
рад: 

1) ОДБОЈКАШКИ ТРЕНЕР са А дозволом за рад, 

2) ОДБОЈКАШКИ ТРЕНЕР са Б дозволом за рад, 

3) ОПЕРАТИВНИ ОДБОЈКАШКИ ТРЕНЕР са Ц дозволом за рад 

4) ОДБОЈКАШКИ СТАТИСТИЧАР 

За стицање сваке од дозвола из претходног става неопходно је испунити опште и посебне 
услове прописане овим Правилником. Одбојкашки тренери са А и Б дозволом за рад немају 
ограничења за рад, док одбојкашки тренери са Ц дозволом за рад, могу радити под менторским 
надзором тренера са вишом лиценцом. Уколико лице без поседовања одговарајуће дозволе за 
рад обавља те послове, Извршни одбор ОСС истог може суспендовати и покренути 
дисциплински поступак пред Дисциплинским судијом за исти прекршај, као и да поднесе пријаву 
надлежном органу за стручни надзор и инспекцијске послове ресорног Министарства 

 

Члан 7. 

За добијање дозволе за рад потребно је испунити следеће услове: 

1. За ОДБОЈКАШКОГ ТРЕНЕРА са А дозволом потребна је завршена најмање Виша 
тренерска школа – смер одбојка и најмање један од следећих услова: 

а) 3 година искуства у струци и/или 

(1)  ОСВОЈЕНА МЕДАЉА (1., 2. или 3. место) на сениорским такмичењима под   
       покровитељством  FIVB или CEV као први тренер; 

(2) ОСВОЈЕНА МЕДАЉА (1., 2. или 3. место) на клупским такмичењима у сениорској   
      конкуренцији под покровитељством CEV као први тренер; 

(3) освојена ТРИ ТРОФЕЈА У СЕНИОРСКОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ У НАЦИОНАЛНИМ   
      ТАКМИЧЕЊИМА – Првенство или Куп као први тренер. 

б) завршен тренерски курс под окриљем  FIVB – Level III, 

в) да је тренер члан Удружења одбојкашких тренера Србије, 

г)  да је тренер здравствено способан за обављање стручног рада у спорту. 
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2. За ОДБОЈКАШКОГ  ТРЕНЕРА са Б дозволом потребна је завршена најмање Виша 
тренерска школа – смер одбојка и 

  а) 1 година радног искуства као први или други тренер у сениорској категорији,  

  б) завршен тренерски курс под окриљем FIVB – Level III. 

  в) да је тренер члан Удружења одбојкашких тренера Србије 

г) да је тренер здравствено способан за обављање стручног рада у спорту 

 

3. За ОПЕРАТИВНОГ ОДБОЈКАШКОГ ТРЕНЕРА са Ц дозволом потребнa је завршена 
најмање средња школа и завршен програм оспособљавања III нивоа и  

  а) завршен тренерски курс под окриљем FIVB – Level I. 

б) да је тренер члан Удружења одбојкашких тренера Србије 

в)  да је тренер здравствено способан за обављање стручног рада у спорту 

 

4. За СТАТИСТИЧАРА потребна је завршена најмање средња школа и 

а) похађање семинара за статистичаре 

б) да је члан Удружења одбојкашких тренера Србије и  

в)  да је здравствено способан за обављање стручног рада у спорту. 
 

Члан 8. 

Изузетно од услова прописаних претходним чланом, дозвола за рад може се издати 
одбојкашким тренерима, који не испуњавају услове из претходног члана, ако тренер испуни 
услове за оперативног тренера прописане Правилником о номенклатури спортских занимања 
и: 

- исти имају изузетне тренерске резултате са А репрезентацијом као први тренер (медаље 
са европског и светског првенства, Олимпијаде, освојено клупско првенство Европе,  

- израђени стручни радови у области одбојке, као и старост изнад 45 година, или су имали 
изузетне резултате са млађим селекцијама (освајање медаља на светским или европским 
првенствима), 

- ако су затечени да обављају послове одбојкашког стручњака‐тренера, а не испуњавају 
прописане услове у тренутку доношења овог Правилника, а пре тога су најмање 25 
година обављали просветно‐образовни рад, од чега најмање 15 година у раду са децом, 
на основу потврде ОСС. 

 

Члан 9. 

Важећа дозвола за рад, у одговарајућој категорији, одбојкашком стручњаку‐тренеру омогућава 
да (у сарадњи са Одбојкашким савезом Србије и под његовим надзором) на територији 
Републике Србије самостално или у оквиру ОСС спроводи обуку почетника и подучава их 
одбојкашким вештинама, при чему нема право да самостално издаје било какве потврде, 
дипломе, уверења и слична документа о стеченом знању. 
 

Члан 10. 

Одбојкашки тренери са дозволама за рад и статистичари су дужни да се стално усавршавају и 
учествују на стручним семинарима у организацији ОСС.  
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ППООССТТУУППААКК    ИИЗЗДДААВВААЊЊАА  ДДООЗЗВВООЛЛАА  ЗЗАА  РРААДД  

  

Члан 11. 

Поступак издавања дозвола за рад спроводи Комисија за издавање дозвола за рад, по 
претходно утврђеној процедури коју прописује ОСС. 

Комисија има три члана од којих једног члана именује одговарајућа високошколска установа са 
којом Одбојкашки савез Србије има закључен уговор о стручној сарадњи и два члана делегира 
Извршни одбор ОСС. 

Комисија за издавање дозвола за рад доноси одлуке већином гласова. 
 

Члан 12. 

Дозвола за рад се издаје на рок од 3 године. Одбојкашки стручњаци‐тренери су дужни да 60 дана 
пре истека важења дозволе за рад, поднесу Захтев за продужење дозволе, уз доказ о 
испуњавању услова за продужење. 

Комисија мора поступити по захтеву у року од 30 дана од дана његовог подношења. 
 
 

ППРРЕЕССТТААННААКК  ВВААЖЖЕЕЊЊАА  ИИ  ООДДУУЗЗИИММААЊЊЕЕ  ДДООЗЗВВООЛЛЕЕ  ЗЗАА  РРААДД  
 

Члан 13. 

Дозвола за рад издата одбојкашком спортском стручњаку‐тренеру аутоматски престаје да важи 
на дан истека периода на који је издата. 
 

Члан 14. 

Издата дозвола за рад одузеће се одбојкашком стручњаку‐тренеру у следећим случајевима: 

1) Ако исти престане да испуњава услове прописане овим Правилником, 

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

3) Ако је тренер теже прекршио обавезе из услова за рад тренера у оквиру ОСС, 

4) Ако му је правоснажном судском пресудом изречена забрана за рад за период за који му 
дозвола за рад важи, 

5) Ако му је изречена мера трајне забране обављања тренерског посла због кршења Закона 
о спречавању допинга у спорту. 

 

Члан 15. 

Дозволу за рад одузима орган који је надлежан и за њено издавање. Против одлуке о одузимању 
дозволе за рад, може се, у року од 8 дана, од дана достављања одлуке, уложити приговор 
Комисији за издавање дозволе за рад као првостепеном органу. Другостепена жалба на одлуку 
Комисије подноси се Извршном одбору ОСС. Одлука Извршног одбора ОСС је коначна. 

 

 

ННААККННААДДЕЕ  ЗЗАА  ИИЗЗДДААВВААЊЊЕЕ  ДДООЗЗВВООЛЛЕЕ  ЗЗАА  РРААДД  

Члан 16. 

Износ накнаде за административне трошкове издавања дозвола за рад, утврђује ОСС. 
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ООББРРААЗЗААЦЦ  ЗЗАА  ДДООЗЗВВООЛЛУУ  ЗЗАА  РРААДД  

Члан 17. 

Дозвола за рад ће бити издата на посебном, пластифицираном обрасцу, који обавезно садржи:  

- фотографију тренера,  

- основне податке тренера (име и презиме, датум рођења) 

- категорију дозволе за рад и датум издавања дозволе са роком важења. 

 

Члан 18. 

Достављена документација на основу које је издата дозвола за рад чува се у архиви ОСС. 

Списак издатих дозвола за рад објављује се на званичном сајту ОСС. 

 

 

ППРРЕЕЛЛААЗЗННЕЕ  ИИ  ЗЗААВВРРШШННЕЕ  ООДДРРЕЕДДББЕЕ  

Члан 19. 

Измене и допуне Правилника, као и његово тумачење доноси Извршни одбор ОСС. 

 

Члан 20. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласног табли ОСС, или на 
интернет страни ОСС. 

 

 
ПРЕДСЕДНИК ОСС 

 
 

Александар БОРИЧИЋ 
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