ПРАВИЛНИК
О ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОДБОЈКАШКИХ ТРЕНЕРА
У ОДБОЈКАШКОМ САВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

На основу члана 29. Статута Одбојкашког савеза Републике Српске,
Управни одбор ОС РС на сједници одржаној 08.06.2018. године, донио је
ПРАВИЛНИК
О ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОДБОЈКАШКИХ ТРЕНЕРА У ОДБОЈКАШКОМ
САВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Члан 1.
Овим Правилником се регулишу услови и начин лиценцирања
одбојкашких тренера за стална такмичења Одбојкашког савеза Републике
Српске.
Члан 2.
Одбојкашки клуб за такмичарску сезону може лиценцирати тренере за
следеће дужности:
1. Тренер.
2. Тренер млађих категорија.
3. Тренер специјалиста (за физичку припрему, статистику и др.).
Члан 3.
Клуб може за потребе такмичења лиценцирати неограничен (по властитој
процјени потребан) број тренера сениорских екипа и тренера млађих
категорија.
Члан 4.
Услови за лиценцирање су:
1. Одговарајућa стручност предвиђена Законом о спорту РС.
2. Потписан и овјерен уговор клуб-тренер.
3. Доказ да је истекао уговор ако прелази из другог клуба или доказ о
раскиду уговора.
4. Присуство семинару тренера.
5. Попуњен тренерски картон (само за прво лиценцирање).
6. Четири фотографије (као за личну карту) уколико се лиценцирање
врши први пут, за сва остала лиценцирања у складу са захтјевом за
лиценцирање.
7. Чланство у Удружењу одбојкашких тренера Републике Српске.
8. Љекарско увјерење на основу Правилника о здравственој заштити
ОС РС.
Члан 5.
Лиценцу за рад са сениорским екипама и екипама млађих категорија
(пиoнири-ке, кадети-киње и јуниори-ке)
могу добити тренери који су
присуствовали семинару тренера.
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Као семинар тренера сматраће се присуство цијелом току одржавања
кампа млађих категорија.
Члан 6.
Тренери подлијежу лиценцирању сваке године након што испуне услове
из члана 4. и 5. овог Правилника.
Захтјев за лиценцирање доставља се на обрасцу ДТ ОС РС Ф-3 који је
саставни дио овог Правилника.
Редовно лиценцирање тренера обавља се до 10. септембра и оно је
бесплатно. Након тог рока трошкови лиценцирања тренера износе 100,00 КМ.
Окончањем поступка лиценцирања, тренери добијају акредитацију која је
трајног карактера. Исту су дужни носити на утакмицама сталних такмичења у
ОС РС. Акредитација са издатим бројем потврђује се објављивањем у Билтену
лиценцираних тренера за сваку такмичарску сезону.
Билтен лиценцираних тренера, директор такмичења ОС РС објављује
најкасније до 15. септембра, на обрасцу који је саставни дио овог Правилника.
Члан 7.
Директор такмичења ОС РС обавезан је у року од пет дана након истека
рока за редовно лиценцирање наведеног у члану 6. став 5. Правилника,
објавити Билтен лиценцираних тренера.
Подаци о тренерима који се лиценцирају након истека рока за редовно
лиценцирање биће објављени путем Саопштења о лиценцирању тренера које
издаје директор такмичења ОСРС.
Уколико неки клуб има приговор на лиценцирање тренера због повреде
уговорног односа између клуба и тренера, исти може изјавити директору
такмичења ОСРС писаним путем са детаљним образложењем у року од три
дана од дана објављивања Билтена лиценцираних тренера или Саопштења о
лиценцирању тренера.
Директор такмичења ОС РС дужан је поступити по приговору у року од
пет дана.
Члан 8.
У циљу праћења развоја одбојке и стицања нових одбојкашких знања,
најкасније 30 дана прије почетка нове такмичарске сезоне, Удружење
одбојкашких тренера Републике Српске организује семинар коме су обавезни
присуствовати сви тренери.
Уколико тренер из оправданих разлога није могао присуствовати
семинару уз предходну најаву, мора испунити следеће услове:
- уплатити 200 КМ због насталих трошкова лиценцирања мимо утврђеног
рока ако је најавио -правдао одсуство (смрт у породици, болест тренера
утврђена од стране надлежне установе и потврђена од Медицинске комисије
Савеза), или се лиценцирање врши у току сезоне (члан 10.),
- уплатити 500 КМ ако је неоправдано одсуствовао,
Неоправдано одсуство са семинара двије године за редом повлачи
губитак права лиценцирања у текућој такмичарској сезони.
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Члан 9.
Тренери страни држављани могу се лиценцирати под истим условима као
и тренери из Републике Српске ако посједују радну дозволу издату од стране
надлежног органа и уз доставу документа од националне федерације о његовом
стручном раду.
Члан 10.
Уколико се ради о одбојкашком стручњаку који је био лиценциран пред
почетак сезоне, на захтјев клуба издаје се лиценца и у току такмичарске сезоне.
У случајевима из става 1. овог члана Одлуку о издавању лиценце доноси
директор такмичења ОС РС.
Члан 11.
У току сезоне дозвољено је вршити лиценцирање тренера, у следећим
случајевима:
- ако лиценцирани тренер напусти клуб или са клубом споразумно
раскине уговор,
- ако је лиценцирани тренер из оправданих разлога спријечен да обавља
своју дужност дуже од мјесец дана (болест, школовање, трудничко одсуство и
други оправдани разлози).
Члан 12.
У ситуацијама предвиђеним чланом 11. овог Правилника клуб у
такмичењу до лиценцирања тренера може водити и тренер млађих категорија
највише 4 (четири) такмичарска кола.
Члан 13.
Клуб који у току такмичарске сезоне остане без лиценцираног тренера
како је предвиђено чланом 11. овог Правилника, може лиценцирати новог
тренера ако испуни услове из члана 4.
Члан 14.
У клубу који има двије такмичарске екипе (мушка и женска)
лиценцирани тренер не може исту дужност обављати у обје екипе, нити се
лиценца може мијењати између екипа у току такмичарске сезоне.
Члан 15.
Лиценцирани тренери не могу преузимати дужности тренера млађих
категорија осим ако за то имају издату лиценцу.
Члан 16.
Саставни дио овог правилника су обрасци лиценце.
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Члан 17.
Све што није предвиђено овим Правилником, а везано је за поступак
лиценцирања тренера рјешава директор такмичења ОС РС.
Члан 18.
Тумачење овог Правилника даје Управни одбор ОС РС.
Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 20.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о
лиценцирању одбојкашких тренера број 01-190/17 од 22.05.2017. године.

Број: 01-195/18
Дана, 11.06.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић, с.р.
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