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ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

VOLLEYBALL FEDERATION OF SERBIA 
       Комисија за издавање Дозвола за рад 

Теразије 35/II, 11000 БЕОГРАД, Србија 
Тел./Факс: [+381 11] 3231-357 i/ili 3232-985 
Ел. пошта: oss@ossrb.org 

     

З А Х Т Е В 

ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ЗА ОДБОЈКАШКОГ СТРУЧЊАКА-ТРЕНЕРА 

 

Молим Комисију за издавање Дозвола за рад одбојкашких стручњака-тренера да ми издају 
Дозволу за рад на основу Правилника о дозволи за рад спортских стручњака-тренера у 
области одбојкашког спорта. 
 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ  

П Р Е З И М Е :  

И М Е :  

Пол: мушки:      женски:   

Датум рођења:  

Место рођења:  

Држављанство:  

ЈМБГ:  

Адреса становања: Место:  

 Улица и број:  

 Телефон: Кућни:  

  Мобилни:  

  Ел. пошта:  

Захтев за Дозволу за рад тражим за (означити категорију): 

 ОДБОЈКАШКОГ ТРЕНЕРА са А дозволом за рад 

 ОДБОЈКАШКОГ ТРЕНЕРА са Б дозволом за рад 

 ОПЕРАТИВНОГ ОДБОЈКАШКОГ ТРЕНЕРА са Ц дозволом за рад 

 ОДБОЈКАШКОГ СТАТИСТИЧАРА 

 
Уз захтев прилажем: 
1. фотографију 
2. фотокопије докумената захтеваних у чл. 7 и 8 Правилника 
3. фотокопију легитимације УОТС / потврду о чланству УОТС 
4. потврду о уплати накнаде за административне трошкове 
 
У _____________________     Подносилац захтева: 
Дана __________________ 

_____________________________ 
 

 
Попуњава Комисија за издавање Дозвола за рад: 
 

Датум пријема:  

Деловодни број:  

mailto:oss@ossrb.org


Извод из Правилника о дозволи за рад спортских стручњака-тренера у области одбојкашког спорта 

 
 

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. 

2. 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. 
 


