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На основу члана 12. Статута Корфбол савеза Србије, Управни одбор КОСС на седници одржаној дана
18.03.2013. године, донео је одлуку да на снагу ступа следећи:

ПРАВИЛНИК П ПБАВЉАОУ СТРУЧНПГ РАДА И СТРУЧНПМ УСАВРШАВАОУ
СППРТСКИХ СТРУЧОАКА И СТРУЧОАКА У СППРТУ И НАЧИНУ ИЗДАВАОА,
ПБНАВЉАОА И ПДУЗИМАОА ДПЗВПЛЕ ЗА РАД
КПРФБПЛ САВЕЗА СРБИЈЕ
Члан 1.
Струшни рад у кпрфбплу мпгу пбављати сппртски струшоаци и струшоаци у сппрту кпји
испуоавају услпве предвиђене Закпнпм п сппрту (у даљем тексту: Закпн) и ппседују дпзвплу за
рад предвиђену правилникпм Кпрфбпл савеза Србије (у даљем тексту: Савез) или према
правилима IKF – International Korfball Federation, надлежнпг међунарпднпг кпрфбпл савеза, у
складу са Закпнпм.
Члан 2.
Овим правилникпм утврђују се услпви, нашин и ппступак издаваоа, пбнављаоа и пдузимаоа
дпзвпла за рад сппртским струшоацима у кпрфбпл сппрту, кап и прпцес оихпвпг струшнпг
усаврщаваоа, у складу са пдредбама Закпна п сппрту, Правилникпм п дпзвпли за рад
сппртских струшоака, Правилникпм п струшнпм псппспбљаваоу за пбављаое пдређених
струшних ппслпва у сппрту и Правилникпм п нпменклатури сппртских занимаоа и зваоа.

Члан 3.
Савез издаје пдгпварајућу дпзвплу за рад сппртскпм струшоаку:
1) акп испуоава услпве у ппгледу струшне спреме или струшне псппспбљенпсти, пднпснп акп
има пдгпварајуће сппртскп зваое, у складу са Закпнпм и прпписима кпјима се уређује
нпменклатура сппртских занимаоа и зваоа;
2) акп ппседује дпзвплу за рад издату пд IKF - International Korfball Federation, надлежнпг
међунарпднпг кпрфбпл савеза – (Закпн п сппрту, шл.28, став 8);
3) акп је шлан Савеза;
4) акп је здравственп сппспбан за пбављаое струшнпг рада у сппрту;
5) акп има пдгпварајуће раднп или сппртскп (такмишарскп) искуствп, у складу са сппртским
правилима Савеза;
6) акп је пбавип струшнп усаврщаваое у складу са сппртским правилима Савеза;
7) акп има ппстигнуте пдгпварајуће сппртске резултате, у складу са сппртским правилима
Савеза;
8) акп уплати накнаду за трпщкпве издаваоа дпзвпле за рад укпликп је пна предвиђена
пдлукпм УО Савеза.
На пснпву прилпжене дпкументације и спрпведене прпцедуре Кпмисија за лиценцираое и
струшнп усаврщаваое мпже предлпжити УО КОСС издаваое дпзвпле за рад странпм

држављанину за једну такмишарску сезпну, уз пбавезнп испуоаваое и других услпва утврђених
прпписима кпјима се уређује пбласт заппщљаваоа страних држављаоа у Републици Србији.

Члан 4.
Испуоенпст услпва прпписаних пвим правилникпм утврђује Кпмисија за лиценцираое и
струшнп усаврщаваое Кпрфбпл савеза Србије кпју именује Управни пдбпр Савеза. Кпмисију
сашиоавају три шлана пд кпјих су два из редпва еминентних сппртских струшоака из пбласти
кпрфбпла и један шлан кпга именује пдгпварајућа виспкпщкплска устанпва са кпјпм Савез има
закљушен угпвпр п струшнпј сарадои.

Члан 5.
Савез издаје дпзвплу за рад на перипд пд три гпдине.
Захтев за издаваое дпзвпле за рад пбавезнп садржи:
- име и презиме сппртскпг струшоака;
- кратку радну бипграфију;
- две фптпграфије велишине пптребне за паспщ;
- кратак ппис ппслпва за кпје се тражи дпзвпла за рад;
- дпказе п испуоенпсти услпва за издаваое дпзвпле за рад у складу са Закпнпм и пвим
правилникпм;
- дпказ п уплати шланарине Савезу и накнаде за издаваое дпзвпле укпликп је пна
предвиђена пдлукпм УО Савеза.
Члан 6.
Дпзвпла за рад пбавезнп садржи:
- назив наципналнпг гранскпг сппртскпг савеза;
- име и презиме сппртскпг струшоака;
- редни брпј дпзвпле за рад;
- датум издаваоа;
- рпк важнпсти;
- местп за фптпграфију сппртскпг струшоака;
- ппслпве кпји мпгу на пснпву дпзвпле да се пбављају;
- пешат и пптпис лица пвлащћенпг за заступаое Савеза.
Члан 7.
Сппртски струшоак ради пбнављаоа дпзвпле за рад ппднпси захтев Савезу 30 дана пре истека
рпка на кпји је дпзвпла за рад издата.
Сппртскпм струшоаку се мпже пбнпвити дпзвплa за рад акп је, у складу са Закпнпм и пвим
правилникпм, у перипду важеоа дпзвпле за рад пбавип најмаое псам шаспва струшнпг
усаврщаваоа, пд кпјих најмаое пет из пбласти за кпју је стекап дпзвплу за рад. Сппртски
струшоак уз захтев за пбнављаое дпзвпле за рад ппднпси и дпказ п пбављенпм струшнпм
усаврщаваоу, пднпснп дпказ п стешенпм пдгпварајућем сппртскпм зваоу или ппстигнутпм
врхунскпм сппртскпм резултату. Укпликп стекне вище зваое у тпку трајаоа дпзвплеза рад,
сматра се да је испунип услпве из става 2 пвпг шлана.

Члан 8.
Сппртски струшоак – тренер шлан Кпрфбпл савеза Србије мпже да дпбије једну пд следећих
дпзвпла:
- „А“ дпзвпла,
- „Б“ дпзвпла и
- „Ц“ – привремена дпзвпла.
Правп на тренерску дпзвплу за рад има ппјединац кпји задпвпљава један пд услпва
предвиђених за дпбијаое дпзвпле, и тп:
„А“ дпзвпла
1) заврщене магистарске или дпктпрске студије, пднпснп пдбраоена магистарска теза
или дпктпрска дисертација из пбласти кпрфбпла;
2) заврщене мастер академске студије из пбласти физишкпг васпитаоа и сппрта, са
усмереоем из пбласти кпрфбплаи/или пдбраоен диплпмски рад из кпрфбпла;
3) заврщене пснпвне студије у шетвпрпгпдищоем трајаоу или заврщене пснпвне
академске студије из пбласти физишкпг васпитаоа и сппрта, са усмереоем на кпрфбпл,
и/или пдбраоен диплпмски рад из кпрфбпла;
4) заврщене пснпвне струкпвне студије из пбласти физишкпг васпитаоа и сппрта, са
усмереоем на кпрфбпл, и/или пдбраоен диплпмски рад из кпрфбпла;
5) заврщене специјалистишке струкпвне студије из пбласти физишкпг васпитаоа и сппрта
са усмереоем на кпрфбпл, и/или пдбраоен специјалистишки рад из кпрфбпла;
6) заврщене специјалистишке академске студије из пбласти физишкпг васпитаоа и
сппрта, са усмереоем на кпрфбпл, и/или пдбраоен специјалистишки рад из кпрфбпла;
7) Сппртски струшоак кпји је заврщип један пд нивпа пбразпваоа из става 1-6, али нема
усмереое из кпрфбпла или пдбраоен диплпмски рад из кпрфбпла, акп има најмаое 4
гпдине такмишарскпг или струшнпг искуства у кпрфбплу и/или сппртски струшоак кпји је
стекап диплпму/сертификат IKF – Међунарпдне кпрфбпл федерације – Coach Level I или
другу диплпму пдгпварајућег нивпа међунарпднпг тренерскпг зваоа у кпрфбпл сппрту.
8) сппртски струшоак кпји је са репрезентацијпм псвпјип једнп пд првих псам места на
такмишеоима (светскп првенствп, еврппскп првенствп) у сенипрскпј кпнкуренцији или
клубпм у Еврппа куп такмишеоу и има најмаое заврщен прпграм струшнпг
псппспбљаваоа III нивпа (240 шаспва) – пперативни тренер кпрфбпл сппрта.
9) Сппртски струшоак кпји је са репрезентацијпм псвпјип једнп пд прва три места у
кадетскпј и јунипрскпј кпнкуренцији на светскпм или еврппскпм првенству и има
најмаое заврщен прпграм струшнпг псппспбљаваоа III нивпа (240 шаспва) – пперативни
тренер кпрфбпл сппрта.
10) Сппртски струшоак кпји је псвпјип титулу првака државе у сенипрскпј, или
јунипрскпј кпнкуренцији и има најмаое заврщен прпграм струшнпг псппспбљаваое III
нивпа (240 шаспва) - пперативни тренер кпрфбпл сппрта.
11) Сппртски струшоак кпји је стекап диплпму/сертификат IKF – Међунарпдне кпрфбпл
федерације минимум нивпа III – Coach Level III или другу диплпму пдгпварајућег нивпа
међунарпднпг тренерскпг зваоа у кпрфбпл сппрту.

„Б“ дпзвпла
1) Сппртски струшоак кпји има заврщен прпграм струшнпг псппспбљаваоа III нивпа
(240 шаспва) – пперативни тренер кпрфбпл сппрта.
2) Сппртски струшоак кпји је стекап минимум диплпму/сертификат IKF – Међунарпдне
кпрфбпл федерације минимум нивпа II – Coach Level II (IKF издаје сертификате 4
нивпа) или другу диплпму пдгпварајућег нивпа међунарпднпг тренерскпг зваоа у
кпрфбпл сппрту.
„Ц“ дпзвпла - привремена дпзвпла
Привремена дпзвпла се издаје у следећим ситуацијама:
• Акп је пспба уписала један пд нивпа струшнпг псппспбљаваоа тренера, са пбавезпм да
у рпку пд 1 гпдине пд издаваоа привремене лиценце дпбије диплпму;
• Акп је пспба студент Виспке струкпвне щкпле за тренере или Факултета сппрта и
физишкпг васпитаоа, са пбавезпм да пре сваке такмишарске сезпне прикаже на увид
дпказе п успещнпсти щкплпваоа.
Оспба са привременпм лиценцпм мпра да буде ппд ментпрским надзпрпм сппртскпг
струшоака са дпзвплпм за рад.
Члан 9.
Ппслпви за кпје сппртски струшоак дпбија дпзвплу за рад су карактеристишни ппслпви тренера
у сппрту: планираое тренажнпг прпцеса, впђеое тренинга, кпнтрпла припремљенпсти и
селекција сппртиста, анализа и кпрекција тренажнпг прпцеса и такмишеоа, впђеое наступа на
такмишеоима; впђеое дпкументације рада и ппстигнутих резултата, припремаое извещтаја п
раду; пбезбеђиваое материјалнп технишких услпва за извпђеое вежбаоа и тренажнпг
прпцеса, пбезбеђиваое превентивних мера безбеднпсти и пружаое прве ппмпћи кпд ппвреда.
Сппртски струшоаци мпгу бити тренери за рад са сппртистима сениприма и кппрдинацију
струшнпг рада (дпзвпла А или Б), тренери за рад на развпју млађих категприја и развпј
пмладинскпг сппрта (дпзвпла А), сппртски меначер за пперативнп изврщне ппслпве - сппртски
директпр (пдгпварајућа диплпма пснпвних студија и мастер студија).
Члан 10.
Савез пдузима дпзвплу за рад сппртскпм струшоаку, и тп:
• акп престане да испуоава услпве за издаваое дпзвпле за рад прпписане пвим
правилникпм;
• акп је теже прекрщип пбавезе у вези струшнпг рада, утврђене Закпнпм и сппртским
правилима Савеза;
• акп пбавља струшни рад за кпји му није издата дпзвпла за рад, или је дпставип лажну
дпкументацију ради дпбијаоа лиценце;
• акп му је правнпснажнпм судскпм пдлукпм изрешена мера забране врщеоа ппзива,
делатнпсти и дужнпсти у пбласти сппрта, дпк трају правне ппследице псуде;
• акп му је изрешена, у складу са Закпнпм п спрешаваоу дппинга у сппрту, мера трајне
забране пбављаоа функција у пбласти сппрта збпг ппвреде антидппинг правила.

Сппртски струшоак кпме је Савез пдузеп дпзвплу за рад мпра у рпку пд псам дана пд
дана пријема пдлуке п пдузимаоу дпзвпле за рад да врати исту.

Члан 11.
Ппд струшним усаврщаваоем (у смислу Закпна п сппрту), ппдразумева се стицаое знаоа и
вещтина крпз кпнтинуирану едукацију тпкпм раднпг века, кап и ушещће на струшним и наушним
скуппвима, семинарима и курсевима у пбласти сппрта, ппсебнп из пбласти пријентиринга.
Кпмисија за лиценцираое и струшнп усаврщаваое је у пбавези да најмаое једнпм гпдищое
прганизује струшни скуп, семинар или курс у пбласти сппрта, ппсебнп из пбласти кпрфбплаи
изда пптврду п ппхађаоу истпг.
Кпмисија ће врщити перманентнп праћеое струшнпг рада лиценцираних тренера,
инфпрмисаое п пбавезама, кап и ппмпћ у струшнпм усаврщаваоу.
Кпмисија је пбавезна да ппднпси извещтаје п свпм раду УО КОСС.
Члан 12.
Висину накнаде за трпщкпве издаваоа дпзвпле за рад дпнпси УО Савеза.
Трпщкпве лиценцираоа и струшнпг усаврщаваоа плаћају правна лица - савез и/или клубпви,
физишка лица и заинтереспвани ппјединци.
Члан 13.
Сва тумашеоа пдредби пвпг Правилника, оегпве измене и дппуне кап и усклађиваое са
ппщтим актима Савеза и закпнским прпписима у надлежнпсти су УО КОСС.
Члан 14.
Правилник ступа на снагу 8. (псмпг) дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Кпрфбпл
савеза Србије.

У Бепграду, 18.03.2013.

Генерални секретар КОСС
Слпбпдан Хранисављевић

