
Тумачење измена Правилника о дозволи за рад спортских 
стручњака - тренера у области одбојкашког спорта и Услова за 

обнављање дозволе за рад  

За одбојкашког тренера са А дозволом потребно је:  
- завршена најмање Виша тренерска школа - смер одбојка или завршен 

тренерски курс под окриљем ФИВБ - Level III 
- 3 године радног искуства као први тренер у сениорској категорији (Суперлига 

и Прва лига) 
 - да је тренер члан УОТС 
- да је тренер здравствено способан за обављање стручног рада у спорту. 
Здравствани преглед за тренера подразумева лекарско уверење за запослење - 

рад са децом, и мора да обухвати општи интернистички преглед и психолошки 
профил, који може бити обављен у Заводу за спорти и медицину спорта Републике 
Србије или било ком диспанзеру за медицину рада у здравственим установама у 
Србији. 

Услови за обнављење Дозволе за рад: 
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 (према Правилнику о дозволи за рад спортских стручњака 
Министарства за спорт и Правилнику о дозволи за рад спортских стручњака у 
области одбојкашког спорта). 

Подношење документације након овог рока повлачи финансијске консеквенце. 
Тренеру/статистичару се може обновити дозвола уколико достави следећу 

документацију: 
- попуњен и потписан захтев за издавање дозволе за рад 
- копије сертификата са три одбојкашка семинара из претходне 3 године (2016, 

2017. и 2018) или два одбојкашка семинара и најмање два са општом спортском 
тематиком. 

- потврду о уплати накнаде за административне трошкове. 

Измене Правилника о дозволи за рад спортских стручњака - тренера у области 
одбојкашког спорта и Услова за обнављање дозволе за рад усвојене су једногласно 
на седници Извршног одбора Одбојкашког савеза Србије, одржаној 6. марта 2019. 
године. За издавање Б и Ц дозвола за рад услови остају исти као и до сада.  

Информације о тренерима ће бити ажурирани на сајту ОСС, као и до сада.  


