ОДБОЈКАШКИМ КЛУБОВИМА
УОТ ОСРС

Број: 01/3-254/17
Датум, 02.07.2017. године

ПРЕДМЕТ: Лиценцирање тренера.Рок за редовно лиценцирање тренера предвиђен „Правилником о
лиценцирању одбојкашких тренера у Одбојкашком савезу Републике Српске“ је
10.09.2017. год.
Потребну документацију за лиценцирање тренера дужни сте доставити до
предвиђеног рока како би тренери могли водити екипе у такмичењу.
Напомињемо да ниједном тренеру који не буде имао овјерену лиценцу за
2017/2018 сезону, неће бити дозвољено да води утакмицу у оквиру такмичења ОС
РС.
Документацију за лиценцирање тренера потребно је да доставите на вријеме
као би клубу избјегли додатне трошкове (лиценцирање после редовног рока).
Документа која сте обавезни приложити уз захтјев за лиценцирање:
1. Образац ДТ ОСРС Ф3
- 2 ком
2. Потписан и овјерен уговор тренер-клуб ( 1 на увид ако није истекао
овјерен од Савеза, односно 4 примјерка ако је потписан у овој сезони).
3. Доказ да је истекао уговор, ако прелази из другог клуба или докази о
раскиду уговора са претходним клубом.
4. Присуство семинару тренера – доставиће УОТ ОСРС одмах након
семинара.
5. Доказ о одговарајућој стручности предвиђеном Законом о спорту РС
(само за прво лиценцирање, а за остале ако је дошло до промјене у односу на прво
лиценцирање).
6. Попуњен евиденциони тренерски картон –(само за прво лиценцирање).
7. Четири фотографије (као за личну карту), уколико се лиценцирање
обавља први пут, односно двије или једну ако је лиценца истекла и нема мјеста за
продужење (зависно од тога колико се лиценци захтјева).
8. Постојеће лиценце на продужење (ако има мјеста) или сторнирање (ако
нема мјеста за продужење).

9. Доказ о чланству у удружењу тренера (уплаћена чланарина за текућу
сезону по одлуци УОТ ОСРС) за сваког од тренера.
10. Љекарско увјерење на основу правилника о здравственој заштити ОСРС.
Документа која не буду комплетна биће враћена и лиценца се неће издавати
док документација не буде комплетирана. Имајте у виду додатне обавезе након
рока за редовно лиценцирање.
Лиценцу тренера могу добити само тренери који су присуствовали
семинару, као и они који испуне услове из члана 8. Правилника о лиценцирању
одбојкашких тренера у Одбојкашком савезу Републике Српске.
Свако лиценцирање које се врши након редовног рока, клуб је на основу
члана 6. став 3. Правилника о лиценцирању одбојкашких тренера у Одбојкашом
савезу Републике Српске обавезан уплатити 100,00 КМ по издатој лиценци на
жиро рачун Одбојкашког Савеза Републике Српске.

Спортски поздрав!

В. Д. ДИРЕКТОРА ТАКМИЧЕЊА
Марко Тохољ

