На основу члана 100. Закона о Спорту („ Службени гласник РС”, број 10/16) и на
основу члана 45. став 1. тачка 5) Статута Рагби савеза Србије, Управни одбор Рагби
савеза Србије, на седници одржаној 30.08.2016. године, донео је
ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛИ ЗА РАД
РАГБИ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА
Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови, начин и поступак издавања, обнављања и
одузимања дозвола за рад рагби спортским стручњацима.
Члан 2.
Рагби савез Србије (у даљем тексту: Савез) у сарадњи са акредитованом
високошколском установом са којом има пуноважно закључен угвовор о стручној
сарадњи издаје, обнавља и одузима дозволу за рад спортским стручњацима у
складу са важећим Законом о спорту, овим правилником, спортским правилима
Рагби савеза Србије и правилима надлежног међународног светског односно
европског рагби савеза и води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих
дозвола за рад.
Савез утврђује трошкове издавања и обнављања дозволе за рад, уз претходну
сагласност министарства надлежног за спорт, које плаћа подносилац захтева за
издавање, односно обнављање дозволе за рад.
Дозвола за рад издата рагби спортском стручњаку од стране надлежног
међународног рагби савеза сматра се важећом дозволом за рад, за период за који је
издата.
Члан 3.
Испуњеност услова прописаних овим правилником за издавање, обнављање или
одузимање дозволе за рад рагби спортском стручњаку утврђује комисија за дозволе
за рад Савеза, коју сачињавају један члан кога именује одговарајућа високошколска
установа са којом Савез има закључен уговор о стручној сарадњи и два члана које
именује управни одбор Савеза.
Члан 4.
Захтев за издавање дозволе за рад рагби спортски стручњак подноси управном
одбору Савеза.
Захтев за издавање дозволе за рад обавезно садржи: име и презиме рагби спортског
стручњака; две фотографије стручњака величине за пасош; кратак опис послова за
које се тражи дозвола за рад; доказе о испуњености услова за издавање дозволе за
рад у складу са Законом и овим правилником.
Савез издаје дозволу за рад на период од три године уколико међународним
спортским правилима није другачије одређено.
Дозвола за рад обавезно садржи: назив - Рагби савез Србије; име и презиме
спортског стручњака; редни број дозволе за рад; датум издавања; рок важности;
место за фотографију спортског стручњака; послове који могу на основу дозволе да
се обављају; печат и потпис председника управног одбора Савеза.

Члан 5.
Савез издаје одговарајућу дозволу за рад рагби спортском стручњаку:
1) ако испуњава услове у погледу стручне спреме или стручне оспособљености,
односно ако има одговарајуће спортско звање, у складу са Законом и
прописима којима се уређује номенклатура спортских занимања и звања;
2) ако је регистрован код Савеза, односно ако је члан стручног спортског
удружења које је у саставу Савеза, у складу са спортским правилима Савеза;
3) ако је здравствено способан за обављање стручног рада у спорту, у складу са
Правилником Савеза о медицинској заштити;
4) ако је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио професионалну
праксу (практичан рад) у трајању од најмање 90 сати, у складу са овим
правилником;
5) ако има одговарајуће радно или спортско (такмичарско) искуство, у складу са
општим актима Савеза;
6) ако је обавио стручно усавршавање у складу са општим актима Савеза;
7) ако рагби спортском стручњаку није забрањено обављање стручног рада у
рагби спорту за период важења дозволе за рад;
8) ако има постигнуте одговарајуће спортске резултате, у складу са овим
правилником;
9) ако уплати накнаду за трошкове издавања дозволе за рад.
Члан 6.
Рагби спортски стручњак ради обнављања дозволе за рад подноси захтев управном
одбору Савеза 60 дана пре истека рока на који је дозвола за рад издата.
За обнављање дозволе за рад неопходно је да рагби спортски стручњак има
минимално 100 акредитованих бодова у периоду од 3 (три) године. Рагби спортски
стручњак који не сакупи 100 акредитованих бодова у периоду од 3 године од дана
последње акредитације не може да добије дозволу за рад док не испуни услов у
погледу бодова.
Акредитовани бодови се могу остварити по следећим основама:
1) Присуствовање стручним семинарима у организацији Савеза (40),
2) Презентација рада на стручним семинарима у организацији Савеза (50),
3) Присуствовању стручно-научним семинарима у организацији:
- Олимпијског комитета Србије (30),
- Спортског савеза Србије (30),
- Факултате аз афизичку културу и спорт (30),
- Присуствовање тренерском семинару WORLD RUGBY/RUGBY EUROPE (50),
- Остали стручни семинари за које се тражи верификација семинара од стране
Комисије за дозволе за рад Савеза, пре његовог одржавања (20),
- Презентација рада из рагби спорта на стручним семинарима у организацији
осталих субјеката (20).
4) Издавање стручно-научних радова из области рагби спорта објављених у
домаћим стручним публикацијама (30),
5) Издавање стручно-научних радова из области рагби спорта објављених у
иностраним стручним публикацијама (30),

6) Израда и одбрана дипломских радова из области рагби спорта (60),
7) Израда мастер рада и његова одбрана из области рагби спорта (80),
8) Израда докторске дисертације и одбрана из области рагби спорта (90),
9) Издавање књиге из области рагби спорта (50),
Члан 7.
Комисија за дозволе за рад ће признати акредитоване бодове под условом да
подносилац захтева приложи одговарајуће доказе о присуству семинарима
(сертификат, потврда...) или приложи рад предвиђен у члану 6. овог правилника.
Члан 8.
Дозволе за рад имају 2 нивоа и то:
- „A“ ниво, и
- „Б“ ниво
Дозвола за рад А нивоа даје право да се обављају и сви послови обухваћени
дозволом за рад Б нивоа.
Члан 9.
„А“ ниво дозволе за рад (први и највиши ниво) обухвата следећа стечена звања у
оквиру занимања тренер у спорту:
- дипломирани професор физичког васпитања и спорта (за грану спорта-рагби)
са завршеним академским или мастер, магистарским или докторским студијамаусмерење на грану спорта рагби, одбрањен дипломски рад, магистарска теза или
докторска дисертација из гране спорта рагби.
- спортски тренер специјалиста (за грану спорта рагби) са завршеним
специјалистичким академским, или специјалистичким струковним студијама са
усмерењем на грану спорта рагби и одбрањеним специјалистичким радом из гране
спорта рагби.
- спортски тренер у рагбију са завршеном вишом тренерском школом са
усмерењем на грану спорта рагби и најмање 4 године стручног рада, или
завршеним основним струковним студијама или завршеним трогодишњим
академским студијама из области физичког васпитања и спорта са дипломским
радом из гране спорта рагби.
-диплома (сертификат) World Rugby/Rugby Europe ниво III или друга диплома
међународног звања; међународна дозвола за рад издата од стране World
Rugby/Rugby Europe ниво III.
„Б“ ниво дозволе за рад (други ниво) обухвата следећа стечена звања у оквиру
занимања тренер у спорту:
- спортски оперативни тренер (у рагбију) са завршеном вишом тренерском
школом из области физичког васпитања и спорта са усмерењем на грану спорта
рагби односно дипомским радом из гране спорта рагби, или завршен програм
стручног оспособљавања III нивоа (240 часова), или стечен ранг врхунски тренер

са спортским статусом заслужног тренера у складу са Националном
категоризацијом.
-Диплома World Rugby/Rugby Europe ниво II или друга диплома међународног
степена. међународна дозвола за рад издата од стране World Rugby/Rugby Europe
ниво II.
- спортски учитељ са завршеним програмом стручног оспособљавања III ниво
(обавља послове уз менторски надзор).
-тренери без дипломе или уверења о стручној оспособљености са 25 година
тренерског стажа.
-диплома World Rugby/Rugby Europe ниво III или друга диплома међународног
звања;
-тренерски едукатор са World Rugby/Rugby Europe дипломом III-ег нивоа – даје се
Привремена дозвола за рад за одређени временски период од годину дана и то:
-тренери II степена стручне оспособљености (120 часова)
-тренери који су уписали стручно оспособљавање II или III степена
-тренери уписани на Факултет за физичку културу и спорт,
-тренери уписани на струковним студијама, смер рагби,
-тренери са дипломом World Rugby ниво I,
Услов да се теренеру призна одређени ниво дозволе за рад на основу дипломе
(услова у погледу стручне спреме) или уверења о стручне оспособљености је да
тренер има минимално 2 године тренерског искуства. Уз копију дипломе о
завршеном школовању или уверења о стручној оспособљености обавезно се
прилаже и потврда клуба или Савеза о временском периоду на који је тренер био
ангажован у рагби клубу или Савезу на пословима тренера.
До испуњења 2 године активног рада тренеру се издаје привремена дозвола за рад
за један нижи ниво дозволе за рад коју остварује на основу стечене дипломе у
образовању или уверења о оспособљавању.
Образац потврде о ангажовању и постигнутим резултатима као тренер у Савезу или
клубу налази се у прилогу Правилника о стручном раду тренера у Рагби савезу
Србије од 04.05.2015. године.
Испуњеност услова из претходног става се утврђује на основу достављене копије
дипломе или уверења о оспосбљености и потврде клуба о раду и постигнутим
резултатима.
Давање лажних података по питању ангажовања тренера од стране овлашћеног
заступника клуба подлеже дисциплинској и прекршајној одгворности.
Члан 10.
Тренери могу да напредују у нивоу дозволе за рад у случају да су њихови
спортисти постигли одговарајуће спортске резултате и то:
1) Олимписка медаља - 15 бодова
2) Медаља са светског првенства /сениори/ - 15 бодова
- Медаља са светског првенства /јуниори/ - 10 бодова
3) Медаља са европског првенства /сениори/ - 10 бодова
- Медаља са европског првенства /јуниори/ - 5 бодова

4) Сениорско првенство државе Рагби 15 /сениори/ - 5 бодова
За признавање вишег нивоа дозволе за рад неопходно је да се тренеру признају
минимално 10 бодова на основу постигнутих резултата његове екипе.
За освојене медаље репрезентација бодови се додељују максимално двојици
тренера (селектор и тренер репрезентације).
Члан 11.
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе чланови 9. до 17. закључно,
Правилника о стручном раду тренера у Рагби савезу Србије од 04.05.2015. године.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања на огласној табли у
седишту Савеза или на званичној интернет адреси Савеза.

Председник Савеза
Стеван Илијашевић

