Број: 18-03/1
Датум: 13.09.2018. год.
Ниш

КЛУБОВИМА ПРЛ „ЗАПАД“
ПРЕДМЕТ: Процедура за лиценцирање
Клубови који су добили Дозволу за наступ, могу приступити лиценцирању сходно
Правилнику о лиценцирању (обавезно прочитати) и то на следећи начин:
1. Образац Захтев за лиценцирање, који је измењен у односу на раније године,
попунити на рачунару у ћириличном фонту. Све рублике морају бити
попуњене, осим рублике Број лиценце за појединца.
2. За све играче-це, млађе од 16 година, потребно је доставити Образац за
специјалистички преглед, оверен од стране лекара специјалисте и здравствене
установе.
3. Обавезују се клубови да Директору лиге на е-маил (prlzapad@gmail.com)
доставе уредно попуњен Захтев за издавање лиценци, са свим потребним
оверама најкасније до 20.09.2018. године до 12 часова.
4. Крајњи рок за доставу спискова за проверу је - 20.09.2018 године.
5. По извршеној контроли исправности унетих података, биће вам враћени
образци, које штампате у 2 примерка које оверавате код свих предвиђених
органа и тек онда комплетан материјал, сходно Правилнику о лиценцирању,
достављате седишту Лиге. Комплетан материјал можете послати путем Постекспреса на адресу седишта Лиге.
6. Подсећам вас да и записничари и мериоци времена морају бити лиценцирани,
тако да је потребно да што пре у сарадњи са Заједницом судија и контролора
са ваше територије доставите списак за лиценцирање истих.
7. Сваки клуб мора имати лиценцираног тренера са издатом дозволом од стране
Заједнице тренера РСС.
8. Пре достављања документације потребно је уплатити први део чланарине у
износу од 20.000,00 динара на текући рачун РС ЦС број 105-3561-16 АИК Банка.

ИЗВОДИ ИЗ ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ

Члан 3 Правилника о лиценцирању
На списку за лиценцирање мора се налазити најмање 1 тренер, 15 играча, 3 рукометна радника, 1
медицински радник (лекар), комесар за безбедност
Чланови 4-8 Правилника о лиценцирању (ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ТРЕНЕРА)
Да би тренер био лиценциран неопходно је
1. да поседује дозволу за рад нивоа I ili II
2. да се налази на списку тренера који испуњавају услове за лиценцирање за први степен
такмичења.
У вези дозвола можете се обратити Комисији за дозволе за рад путеме маил а dozvole@rss.org.rs
Списак тренера који испуњавају услове за лиценцирање за први степен такмичења сачињава
Заједница тренера и списак објављује на свом сајту http://www.treneri-rss.rs
Да би се нашао на списку тренера који испуњавају услове за први степен такмичења, неопходно
је следеће
1. да је регистровани члан Заједнице тренера
2. да је платио годишњу чланарину тренера
4. да поседује одговарајућу категорију за први степен такмичења (за детаљније информације
контактирати ЗТ) . Помоћни тренер мора да поседује најмање прву категорију.
5. да поседује чланску карту РСС
Да би се тренер нашао на поменутој листи, неопходноје да Заједници тренера достави на адресу
treneri@treneri-rss.rs
1. образац захтева потврде о испуњености услова за лиценцу http://www.treneri-rss.rs/akta-iobrasci/obrasci/
2. доказ о уплати годишње чланарине,уколико није исти доставио у предходном периоду
Чланови 9-14 Правилника о лиценцирању (ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ИГРАЧА)
1. регистрација играча мора бити објављена у службеномгласилу РСС
2. клуб може лиценцирати играче стране држављање
3. клуб може лиценцирати 4 играча по основу двојне регистрације а од којих највише два могу
бити из истог клуба
4. играч мора поседовати чланску карту РСС

Члан 19.став 2. (ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ)
Лекарски преглед играча и тренера мора бити оверен од стране специјалисте спортске
медицине. У локалној самоуправи где нема лекара специјалисте спортске медицине, лекарски
преглед могу оверити и
1.специјалиста опште медицине 2. специјалиста медицине рада
медицине 4. педијатар

3.специјалиста интерне

Овера мора садржати
1. печат здравствене установе где је извршен преглед
2. јасно читљив факсимил и потпис надлежног лекара који је извршио преглед
За играче старије од 16 година неопходно је утврдити ОПШТУ здравствену способност
За играче млађе од 16 година поред ОПШТЕ утврђује се и ПОСЕБНА здравствена способност
За тренере се утврђује
ПСИХОЛОШКИ преглед.

ОПШТА

здравствена способност

која обавезно садржи

и

Члан 20.став 3. Правилникао лиценцирању
Лиценца се издаје за обављање само једне функције. Уколико појединац обавља више функција,
мора бити лиценциран за сваку функцију посебно.

