
 
 
Ниш, 12. септембар 2014. год. 

 
КЛУБОВИМА ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ „ИСТОК“ 

 
УПУТСТВО О ЕВИДЕНТИРАЊУ ТРЕНЕРА И ОБАВЕЗЕ ОКО ДОБИЈАЊА ДОЗВОЛА ЗА 

РАД 

1. Сви тренери (без обзира да ли ће бити лиценцирани за неко од сталних такмичења РСС, 
укључујући и млађе категорије), који обављају посао тренера у клубовима, у складу са 
Законом морају имати Дозволу за рад издату од стране РСС. Уколико тренер или било које 
друго лице обавља функцију тренера без Дозволе за рад РСС, преузима на себе пуну 
одговорност пред Законом. 

2. Дозволе за рад издате закључно са 01.06.2013. године, а за које није током такмичарске 
сезоне извршена захтевана допуна документације у складу са одредбама Правилника о 
дозволама спортских стручњака Министарства омладине и спорта Републике Србије, 
ПОНИШТЕНЕ су. Списак поништених дозвола за рад достављамо у прилогу. Тренери који се 
налазе на овом слиску, уколико желе да поново добију дозволу за рад спроводе целокупну 
процедуру као за нову дозволу. 

3. Тренери који су добили дозволу за рад у периоду 01.06.2013.- 01.06.2014 године или су 
током такмичарске сезоне 2013/2014 године допунили документацију у складу са 
Правилником о дозволама за рад спортских стручњака Министартсва омладине и спорта 
Републике Србије, потребно је да изврше уплату друге (уколико им је дозвола издата током 
такмичарске 2013/2014 године) или треће рате (уколико им је дозвола издата током 
такмичарске сезоне 2012/2013 године а употпунили су своју документацију) у износу од 
4.000,00 динара на текући рачун РСС, 355-1029224-63, сврха уплате чланарина за дозволу. 
Обавезно на уплатници назначити у позиву на број ШИФРУ ТРЕНЕРА ИЗ БАЗЕ РСС. Примерак 
уплатнице скениран доставити на e-mail dozvole@rss.org.rs. 

4. Тренери који до сада нису достављали Захтев за издавање дозволе за рад спроводе 
целокупну процедуру коју могу пронаћи на сајту РСС у одељку, прописи/ обрасци/захтев за 
дозволу за рад. 

5. Ради издавања посебног обрасца (картицe) за Дозволу за рад сви тренери су обавезни 
доставити фотографију у боји величине 320 (висина) х /240 (ширина) пиксела на e-mail 
dozvole@rss.org.rs. Без картице неће моћи бити лиценцирани од стране Директора лига. 

С обзиром да поједини шаљу фотографије преузете са друштвених мрежа, са прослава, са 
печатом преко фотографије, неодговарајућих димензија и слично, овим путем их 
обавештавамо, да фотографија треба да испуњава следеће услове: 

 Анфас (не из профила) – гледајући директно у фото-апарат 
 Цела глава, од врха косе до браде мора да буде видљива 
 Пожељно је да се виде уши 
 Фотографија мора да има белу или приближно белу, једнобразну позадину 
 Фотографија не сме да буде старија од шест месеци 
 Димензије фотографије треба да буду 320 (висина) х 240 (ширина) pxl, а глава мора 

да буде у центру фотографије 
 Члан не сме на фотографији да носи затамњене наочаре 
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Тренери који први пут подносе Захтев за издавање Дозволе за рад прилажу лекарско 
уверење издато од стране специјалисте медицине спорта. 

Тренери који имају важеће Дозволе, дужни су, поред слике и доказа о уплати одговарајућег 
дела чланарине за Дозволу, доставе и лекарско уверење од стране специјалисте спортске 
медицине, уколико исто нису доставили приликом подношења Захтева за добијање дозволе 
за рад. 

Напомена: У локалним самоуправама где нема лекара спортске медицине, лекарски преглед 
могу извршити специјалисти следећих грана медицине: општа медицина, медицина рада, 
интерна медицина и педијатрија. 

* 

У случају да нешто није урађено у складу са овим упутством, тренер неће моћи да добије 
лиценцу за такмичарску 2014/2015 годину. 
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