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На основу члана 12. став 1. тч. 3), 4) и 10), а у вези са чланом 51. став 1. тачка 4) Статута 

Одбојкашког Савеза Републике Српске, број: 01-457/21, Управни одбор Одбојкашког 

савеза Републике Српске, на сједници одржаној 27.11.2022. године, донио је  

 

ПРАВИЛНИК 

О ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОДБОЈКАШКИХ ТРЕНЕРА  

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

   

Предмет  

Члан 1. 

 

Предмет правилника је прописивање услова и начина лиценцирања тренера за 

одбојкашка такмичења Одбојкашког савеза Републике Српске.  

 

Употреба рода 

Члан 2. 

 

Граматички изрази употребљени у овом правилнику за означавање мушког и женског 

рода подразумијевају оба пола. 

 

Примјена  

Члан 3. 

 

Овај правилник се јединствено примјењује на територији Републике Срспке и 

обавезан је за све одбојкашке субјекте учеснике сталних и повремених одбојкашких 

такмичења дефинисаних овим правилником, Правилником о одбојкашким 

такмичењима у Републици Српској, Правилником о регистрацији и евиденцији 

одбојкашких субјеката у Одбојкашком савезу Републике Српске, Статутом Одбојкашког 

савеза Републике Српске (у даљем тексу: Статут) и Законом о спорту Републике 

Српске. 

 

Категорије лиценцирања 

Члан 4. 

 

Сваки одбојкашки субјект регистрован у Одбојкашком савезу Републике Српске (у 

даљем тексту: Клуб) може да изврши лиценцирање одбојкашких тренера у три 

категорије: 

1) одбојкашки тренер (тренер који води екипу на сталним одбојкашким 

такмичењима сениорске категорије), 

2) одбојкашки тренер за млађе категорије (тренер који води екипу на сталним 

одбојкашким такмичењима млађих категорија), 

3) тренер специјалист (тренер за физичку припрему, статистику и др.). 
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Обавеза лиценцирања 

Члан 5. 

 

Клуб је дужан за екипу, која наступа на сталним или повременим одбојкашким 

такмичењима Одбојкашког савеза Републике Српске (у даљем тексу: Савез), 

лиценцирати минимално једног одбојкашког тренера у зависности од узрасне 

категорије. 

  

Број лиценци 

Члан 6. 

 

По властитој процјени и одлуци Клуб може за потребе такмичења лиценцирати 

неограничен број одбојкашких тренера и одбојкашких тренера за млађе категорије. 

 

Услови за лиценцирање 

Члан 7. 

 

Услови за прво лиценцирање су: 

1) испуњавање услова прописаних чланом 37. Закона о спорт Републике Српске у 

вези са одговарајућом стручности,  

2) ангажман у Клуб, 

3) присуство семинару за лиценцирање одбојкашких тренера у организацији 

Савеза, 

4) попуњен тренерски картон који мора бити унесен у базу података Савеза, 

5) чланство у Одбору одбојкашких тренера Савеза, 

6) провјерена здравстена способност. 

 

Захтјев за лиценцирање 

Члан 8. 

 

Лиценцирање одбојкашких тренера врши се на основу Захтјева за лиценцирање на 

обрасцу ДТ ОС РС Ф-3, који је саставни дио овог правилника и налази се у Прилогу 1. 

 

Документација за лиценцирање 

Члан 9. 

 

Уз Захтјев за лиценцирање обавезно се достављаја сљедећа документација: 

1) копија дипломе (потврде) устонове којом се доказује стручно оспособљавање 

ради обављања стручних послова у одбојкашком спорту, 

2) 1. потписан и овјерен важећи уговор о аганжману Клуб-тренер, и 

2. документ да којим се потврђује да је уговор Клуб-тренер истекао, или 

документ којим се потврђује раскид уговора (споразум о раскиду уговора, 
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одлука надлежног органа о раскиду уговора или потврђивања валидности 

раскида уговора или писмо-допис Клуба да је уговор раскинут), 

3) сертификат Одбора одбојкашких тренера Савеза за учествовање на семинару за 

лиценцирање одбојкашких тренера, 

4) четири (4) фотографије (као за личну карту), 

5) потврда о уплати трошкова за лиценцирање у складу са Одлуком о износу 

трошкова лиценцирања одбојкашких тренера, 

6) потврда или документ којим се потврђује чланство у Одбору одбојкашких 

тренера Савеза, 

7) љекарско увјерење у складу са Првилником о здравственој заштити и 

одговорности, који је донио Савез. 

 

Допуна документација за лиценцирање тренера страног држављанина 

Члан 10. 

 

Одбојкашки тренер, страни држављанин да би остварио право на лиценцирање у 

сталним такмичењима Савеза, поред документације из члана 9. овог правилника 

дужан је приложити и : 

1) спортску биографију, 

2) документ о матичне националне одбојкашке федерације о његовом стеченом 

стручном раду, 

3) радну дозволу издату од надлежног органа унутрашњих послова. 

 

Издавање лиценце 

Члан 11. 

 

На основу наведених услова и потребне документације прописаних овим 

правилником, Директор такмичења издаје лиценце за рад обојкашких тренера на 

сталним или привременим одбојкашким такмичењима Савеза. 

 

Права и обавезе на основу издате лиценце 

Члан 12. 

 

Издавањем лиценце одбојкашки тренер држављанин Републике Српске - БиХ или 

страни држављанин преузима сва права и обавезе које су прописане овим 

правилником и Правилником о одбојкашким такмичењима у Републици Српској. 

 

Обнављање лиценце 

Члан 13. 

 

Сваки лиценцирани одбојкашки тренер дужан је обновити лиценцу сваке године на 

начин како је то прописано овим правилником. 
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Исупњеност услова за обнављање лиценце 

Члан 14. 

 

(1) Услови за обнављање лиценце су: 

1) ангажман у Клуб, 

2) присуство редовном семинару за стручно усавршавање Одбора одбојкашких 

тренера. 

(2) Изузетно из става 1. тачка 2. овог члана, одбојкашком тренеру за млађе категорије 

признаје се присуство цијелом току одржавања кампа млађих категорија и активно 

учешће по програму кампа којег је одобрио Савез, као у услов за обнављање лиценце.  

 

Документација за обнављање лиценце 

Члан 15. 

 

Обнављање лиценце се врши на основу Захтјева за обнављање лиценце на обрасцу ДТ 

ОС РС ФО-3, који је саставни дио овог правилника и налази се у Прилогу 2. 

 

Документација за обнављање лиценце 

Члан 16. 

 

Уз Захтјев за обнову лиценце обавезно се достављаја сљедећа документација: 

1) потписан и овјерен важећи уговор о аганжману Клуб-тренер, или 

2) документ са којим се потврђује да је уговор Клуб-тренер истекао, или документ 

којим се потврђује раскид уговора (споразум о раскиду уговора, одлука надлежног 

органа о раскиду уговора или потврђивања валидности раскида уговора или писмо-

допис Клуба да је уговор раскинут), 

3) сертификат Одбора одбојкашких тренера Савеза за учествовање на семинару за 

лиценцирање одбојкашких тренера такмичарске године за коју се врши лиценцирање, 

или потврда о писуству цијелом току одражавања кампа млађих категорија за 

одбојкашке тренере за млађе категорије, 

4) четири (4) фотографије (као за личну карту) уколико је потребно извршити 

измјену акредитације и тренерског картона, 

5) потврда о уплати трошкова за лиценцирање у складу са Одлуком о износу 

трошкова лиценцирања одбојкашких тренера. 

 

Захтјев за лиценцирање или обнову лиценце путем дигиталног формата 

Члан 17. 

 

Поступак и начин подношења документације за лиценцирање одбојкашких тренера, 

као и дигитална обнова лиценце путем дигиталног формата дефинисаће се посебним 

упутством којег доноси Управни одбор Савеза. 
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Одлука о утврђивању трошкова лиценцирања и обнове лиценце 

Члан 18. 

 

(1) Управни одбор Савеза доноси Одлуку о утврђивању трошкова лиценцирања 

одбојкашких тренера и обнове лиценце, која не може бити у супротности са 

одредбама овог правилника. 

(2) Одлуком из става 1. овог члана прописују се појединачни износи трошкова 

лиценцирања одбојкашких тренера и обнове лиценце. 

 

Термин редовног лиценцирања и обнове лиценце 

Члан 19. 

 

(1) Редовно лиценцирање одбојкашких тренера и обнова лиценце обавља се до 10. 

септембра текуће године за предстојећу такмичарску годину. 

(2) Захтјеви за лиценцирање одбојкашких тренера и захтјеви за обнову лиценце 

поднесени у редовном термину, прописан у ставу 1. овог члана, је бесплатно. 

 

Лиценцирање и обнове лиценце ван редовног термина  

Члан 20. 

 

(1) Лиценцирање одбојкашог тренера или обнове лиценце се може вршити и у 

периоду послије наведног термина редовног лиценцирања и почетка такмичарске 

године. 

(2) У току такмичарске године, дозвољено је вршити лиценцирање одбојкашог тренера 

или обнове лиценце, у сљедећим случајевима: 

1) ако лиценцирани тренер напусти клуб или са клубом споразумно раскине 

уговор, 

2) ако лиценцирани тренер из оправданих разлога спријечен да обавља своје 

дужности дуже од мјесец дана (болест, школовање, трудничко одсуство или други 

оправдани разлози). 

(3) У ситуацијама предвиђеним ставом 2. овог члана, Клуб у такмичењу до 

лиценцирања тренера може водити и одбојкашки тренер за млађе категорије, али 

највише четири (4) такмичарска кола. 

(4) Клуб који у току такмичарске сеозне остане без лиценцираног тренера, а како је 

предвиђено ставом 2. овог члана, може лиценцирати тренера ако испуњава услове из 

члана 7. овог правилника.  

(4) За лиценцирање одбојкашких тренера или обнове лиценце предвиђених овим 

чланом наплаћују се трошкови лиценцирања у складу са Одлуком о износу трошкова 

лиценцира одбојкашких тренера и обнове лиценце из члана 18. овог правилника.  
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Ограничења лиценце  

Члан 21. 

 

(1) У клубу који има двије такмичарске екипе, а које се односе на мушку и женску 

екипу, лиценцирани тренер не може исту дужност обављати у обе екипе, нити се 

лиценца може мијењати између екипа у току такмичарске године. 

(2) Лиценцирани тренери не могу прузимати  дужност тренера млађих категорија 

осим ако за имају и издату лиценцу одбојкашког тренера за млађе категорије. 

 

Акредитација 

Члан 22. 

 

(1) Окончањем поступка лиценцирања, одбојкашки тренери добијају акредитацију која 

је трајног карактера. 

(2) Сви корисници акредитације су дужни носити на утакмицама сталних и 

повремених одбојкашких такмичења Савеза. 

(3) Акредитација са издатим бројем потврђује се објављивањем у Билтену 

лиценцираних тренера за сваку такмичарску годину. 

 

Билтен лиценцираних тренера  

Члан 23. 

 

Директор такмичења објављује Билтен лиценцираних тренера најкасније до 15. 

септембра текуће године, на обрасцу који је саставни дио овог правилника и налази 

се у Прилогу 3. 

 

Подаци лиценцираних тренера након истека редовног термина 

Члан 24. 

 

Подаци о одбојкашким тренерима који се лиценцирају након редовног термина за 

лиценцирање објављјују се путем Билтена лиценцираних тренера, којег издаје 

директор такмичења. 

 

Приговор на лиценцирање 

Члан 25. 

 

Уколико неки клуб има приговор на лиценцирање тренера због повреде уговорних 

односа између клуба и тренера, исти може изјавити директору такмичења писаним 

путем са детаљним образложењем и приложеном документацијом којом се доказује 

повреда уговорног односа. 
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Рок за достављање приговор на лиценцирање 

Члан 26. 

 

(1) Приговор се може поднијети у року од три (3) дана од дана објављивања Билтена 

лиценцираних тренера или Саопштења о лиценцирању тренера, у зависности којим 

документом је обухваћен или није обухваћен одбојакшки тренер. 

(2) Приговор се подноси путем Канцеларије Савеза. 

 

Постуак и рок одлучивања по приговору на лиценцирање 

Члан 27. 

 

Директор такмичења је, у року од од пет (5) дана од дана пријема приговора, дужан 

поступити по приговору и донијети закључак којим одлучује о предметном 

приговору. 

 

Закључак директора такмичења по приговору на лиценцирање 

Члан 28. 

 

Закључком директор такмичења одлучује: 

1) о прихватању предметног приговора, и мијења или допуњује Билтен 

лиценцираних тренера или Саопштење о лиценцирању тренера, 

2) одбацује приговор као непотпун или неблаговремен, уколико приговор није 

образложен или није поднесена неопходна документација, односно ако је приговор 

поднесен ван прописаног рока, 

3) одбија приговор као неоснован. 

 

Жалба на закључак директора такмичења по приговору на лиценцирање 

Члан 29. 

 

(1) Жалба на закључак директора такмичења по приговору на лиценцирање се може 

изјавити Одбору за хитна питања Савеза у року од три (3) дана од дана пријема 

закључка дирекотра такмичења. 

(2) Жалба из става 1. овог члана не обуставља извршење закључка директора 

такмичења по приговору на лиценцирање. 

(3) Жалба из става 1. се подноси путем Канцеларије Савеза. 

 

Обавеза организације тренерског семинара 

Члан 30. 

 

Одбор одбојкаших тренера Савеза најкасније 30 дана прије почетка нове такмичарске 

године, у договору са Управним одбором Савеза, организује тренерски семинар у циљу 



 

Правилник о лиценцирању одбојкашких т ренера у Републици Српској            9 
 

праћења развоја одбојке и стицања нових одбојкашких знања, неопходних за 

лиценцирање и рад у обојкашком спорту.  

 

Обавеза учешћа на тренерском семинару 

Члан 31. 

 

На тренерском семинару из претходног члана обавезни су присуствовати сви 

одбојкашки тренери који желе радити у клубовима у текућој такмичарској години. 

(2) Уколико одбојкашки тренер из оправданих разлога, који подразумјевају смрт у 

породици, болест тренера утврђена од стране надлежне установе и потврђена од 

Медицинске комисије Савеза, унапријед оправдао одсуство, омогућиће му се 

лиценцирање након доказа о уплаћеној такски трошкова издавања лиценце, која се 

прописује Одлуком из члана 18. овог правилника.  

(3) Неоправдано одсуство са тренерског семинара двије године за редом повлачи 

губитак права лиценцирања у текућој такмичарској години. 

 

Поступци лиценцирања започети прије ступања на снагу правилника 

Члан  32. 

 

Поступци за лиценцирање одбојкашких тренера или обнове лиценце започети прије 

ступања на снагу овог правилника, а за које још није издата лиценца за текућу 

такмичарску годину, окончаће се у складу са одредбама правилника који је тада био 

на снази. 

 

Супсидијарна примјена  

Члан  33. 

 

За питања која нису уређена овим правилником, а појаве се у поступку лиценцирања 

ће супсидијарно користити одговарајуће општа акта Савеза. 

 

Измјене и допуне правилника и његово тумачење  

Члан 34. 

 

(1) Измјене и допуне овог правилника врши Управни одбор по поступку за његово 

доношење. 

(2) У правном јединству са другим општим актима Савеза, овај правилник аутентично 

тумачи Управни одбор Савеза.  
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Престанак важења  

Члан 35. 

 

Стуапањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о лиценцирању 

одбојкашких тренера у Одбојкашком савезу Републике Српске, објављен под бројем: 

01-116/22 од 23.05.2022. године.  

 

Ступање на снагу  

Члан 36. 

      

Овај правилник ступа на снагу даном доношења и има да се објави на интернет 

страници Савеза  

 

Потпис правилника 

Члан 37. 

 

Правилник потписује именом, презименом и власторучним потписом предсједник 

Управног одбора. 

 

 

Број: 01-313/22                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум, 28.11.2022. године                                                           Милутин Поповић           

           

                                                                           

 

 

 


	Члан 36.

