На основу члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“,
ванредни број 2/2012), Извршни одбор ФС Србије, на седници одржаној 10. 07. 2013. године, донео је

ПРАВИЛНИК
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД И СТАТУСУ ТРЕНЕРА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник о издавању дозволе за рад и статусу тренера (у даљем тексту: Правилник) садржи
услове под којима се издаје дозвола за рад и регулишу обавезе клубова и тренера на поштовању
Основног правилника о стручно-педагошком раду (у даљем тексту Основни правилник) и склапању
уговора по обрасцу који у основним начелима утврђује Организација фудбалских тренера Фудбалског
савеза Србије (у даљем тексту: ОФТ ФСС).
II - ОБАВЕЗЕ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА
Члан 2.
Фудбалски клубови (у даљем тексту: клуб) свих степена такмичења Фудбалског савеза Србије
(у даљем тексту: ФСС) морају поседовати дозволе за рад за ангажоване тенере, које издаје Комисија за
издавање дозволе за рад тренера (у даљем тексту: Комисија) по одредбама овог Правилника.
Клуб не може ангажовати тренера који не поседује тренерску диплому и идентификациону
картицу (лиценцу) издату од стране Наставног центра за лиценцирање и едукацију фудбалских тренера
ФС Србије, као и тренерску књижицу издату од матичне организације фудбалских тренера
(општинског или градског фудбалског савеза).
Клуб може ангажовати само тренера који поседује прописану лиценцу предвиђену Основним
правилником, без обзира на ранг такмичења или узраст – категорију играча.
Члан 3.
Дозвола за рад тренера се издаје само на захтев клуба најкасније седам дана пре почетка
првенства.
Члан 4.
Клубови свих степена такмичења ФСС су обавезни да се придржавају Основног правилника и
овог Правилника у целости када је реч о издавању дозволе за рад, статусу и квалификационој
структури и броју тренера.
Члан 5.
Клубови који не испуне обавезе из члана 4. овог Правилника у погледу издавања дозвиле за
рад, статуса и квалификационе структуре и броја тренера не могу почети такмичење у новој
такмичарској сезони.
Клубови су обавезни да почну такмичарску сезону са тренерима који имају прописане лиценце
издате од Наставног центра за лиценцирање и едукацију тренера.
Члан 6.
Клуб који ангажује тренера без прописане лиценце сноси последице по одредбама
Дисциплинског правилника ФСС.
III - ОБАВЕЗЕ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА
Члан 7.
Против тренера који почну да раде у клубовима, по уговору или без уговора, а нису добили
дозволу за рад, покреће се дисциплински поступак и спроводи се поступак одговорности, уз друге

последице по одредбама нормативних аката ОФТ ФСС и Дисциплинског правилника Фудбалског
савеза Србије.
Члан 8.
У свим степенима такмичења ФСС представник клуба не може бити тренер који је добио
одобрење за рад у тој такмичарској сезони, а тренер са издатом дозволом за рад не може бити
представник клуба на првенственим и куп утакмицама нити тренер који је у тој такмичарској сезони
добио дозволу за рад за вођење другог клуба.
Члан 9.
Тренери са издатом дозволом за рад у свим степенима такмичења ФСС не могу као играчи
наступати на првенственим и куп утакмицама својих клубова.
Тренери који су добили дозволу за рад у клубовима обавезни су да поштују правилнике и
одлуке ОФТ ФСС. У случају да тренери своје функције не обављају по правилницима и одлукама
ОФТ ФСС покренуће се дисциплински поступак.
Члан 10.
Тренери у свим степенима такмичења ФСС морају бити чланови својих матичних организација
(општинских или градских) према месту пребивалишта, са редовном плаћаном годишњом чланарином
и уплаћеном чланарином за текућу годину.
Тренери не могу бити чланови других организација у оквиру свог матичног (општинског или
градског) фудбалског савеза.
IV - ТЕХНИЧКИ ПРОСТОР
Члан 11.
У Супер лиги и Првој лиги ФСС у техничком простору за време одигравања утакмице једини
који сме стално да се креће и даје упутства играчима је први тренер. Помоћни тренер кретања и
упутства у техничком простору може обављати повремено, а по датим упутствима мора да се врати на
клупу.
Први тренер и помоћни тренер на првенственим и куп утакмицама морају обавезно носити
ознаке (идентификационе картице) у ком својвству су у техничком простору.
У Супер лиги и Првој лиги ФСС први тренери обавезни су да присуствују конференцијама за
штампу пре и после утакмице.
У српским лигама, зонама и нижим степенима такмичења у техничком простору за време
одигравања утакмице једини који сме стално да се креће и даје упутства играчима је први тренер.
Помоћни тренер кретања и упутства у техничком простору може обављати повремено, а по датим
упутствима мора да се врати на клупу.

V - ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ТРЕНЕРА
Члан 12.
Захтев за издавање дозволе за рад тренера могу подносити само клубови у року предвиђеном у
члану 3. овог Правилника.
За издавање дозвола за рад тренера клубови су дужни да приложе:
1. захтев за издавање дозволе за рад тренера,
2. тренерску књижицу са овереном чланарином за текућу годину, уписаним тренерском
лиценцом и овереним лекарским прегледом, који не може бити старији од шест месеци,
3. уговор између клуба и тренера по јединственом обрасцу оверен и потписан како је
предвиђено у уговору (ако има промене тренера и споразумни раскид уговора),
4. фотокопију дипломе о завршеној школи,
5. фотокопију идентификационе картице (лиценце),
6. потврду о уплаћеној такси за издавање дозволе за рад тренера,
7. потврду о учешћу на два обавезна условна семинара.
Износ таксе у смислу става 6) овог члана повећава се за сваки поновљени захтев за издавање
дозволе за рад тренера у сезони, што утврђује Извршни одбор ФСС.
Пре почетка сваке такмичарске сезоне утврђује се износ таксе у смислу става 2. тачке 6) овог
члана, за све категорије и степене такмичења.
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Члан 13.
Комисија може захтевати да клуб и тренер поднесу и друге доказе уколико процени да је то
неопходно, као и да изврши проверу веродостојности приложених докумената.
Члан 14.
У клубовима свих степена такмичења ФСС дозволе за рад тренера могу добити тренери који
су завршили – дипломирали у Наставном центру за лиценцирање и едукацију тренера ФСС по плану и
програму УЕФА – ФСС и имају УЕФА диплому и идентификациону картицу (лиценцу).
Комисија признаје само она звања и квалификације које су тренери стекли школујући се по
програмима одговарајућих установа, на бази планова које је верификовала фудбалска организација, уз
обавезу да Наставни центар за лиценцирање и едукацију тренера ФСС нострификује дипломе и обави
лиценцирање.
Члан 15.
Дозвола за рад тренера се издаје само за једну такмичарску сезону на захтев клуба.
У току једне такмичарске сезоне тренер може добити дозволу за рад највише за два клуба у
истом рангу такмичења.
Тренер истовремено не може добити дозволу за рад у два клуба нити за две селекције
различитих узрасних категорија играча у једном клубу.
У српским лигама, зонама и нижим степенима такмичења регистрован играч који наступа за
први тим може добити дозволу за рад и као тренер у истом клубу, ако ради у оквиру школе фудбала (7
- 11 година) или тренира једну од такмичарских екипа младих категорија (јуниоре, кадете или
пионире) ако поседује лиценцу по важећим прописима.
Члан 16.
У току једне такмичарске сезоне тренер може добити дозволу за рад у другом клубу, у смислу
члана 14. овог Правилника, само под условом да је споразумно раскинуо уговор са дотадашњим
клубом, као и да је нови клуб који тражи дозволу за рад са дотадашњим тренером постигао споразум о
раскиду, уз доказе о измирењу свих обавеза оба клуба и писану изјаву тренера да су обавезе измирене
или ако се поступак води код Арбитражног суда ФСС покренут од клуба или тренера.
VI - ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ТРЕНЕРА
Члан 17.
Дозволу за рад издаје Комисија за издавање дозволе за рад тренера ОФТ ФСС.
Чланове Комисије именује ОФТ ФСС.
Тренери који су ангажовани у раду у клубовима Супер лиге и Прве лиге ФСС, Супер лиге и
Прве лиге Србије за жене, Прве Футсал лиге Србије и Јунирске, Кадетске и Пионирске лиге ФСС не
могу бити чланови Комисије.
Комисију територијалног савеза, у зависности од степена такмичења, именује ОФТ
територијалног савеза.
Дозволе за рад тренера издају комисије територијалних фудбалских савеза који воде одређена
такмичења.
Члан 18.
Верификацију докумената, поднетих уз захтев клуба, за издавање дозвола за рад тренера
обавља Комисија.
За клубове Супер лиге и Прве лиге ФСС, Супер лиге и Прве лиге Србије за жене, Прве Футсал
лиге Србије и Јуниорске, Кадетске и Пионирске лиге ФСС одобрену дозволу за рад тренера потписује
председник Комисије или секретар ОФТ ФСС.
За клубове српских лига, зона и нижих степена такмичења дозволу за рад тренера потписује
председник Комисије.
Члан 19.
На утакмицама Супер лиге и Прве лиге ФСС уколико у току такмичарске сезоне дође до
раскида уговора између првог тренера и клуба, а тај клуб нема одмах замену за првог тренера првог
тима, Комисија ће дозволити да екипу на првенственим и куп утакмицама може да води неко од
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тренера који раде у клубу и поседују прописано одговарајућу лиценцу, уз обавезу да о промени
обавести Комисију.
Клуб треба одмах да затражи дозволу за рад за новог првог тренера, у поступку како је
прецизирано овим Правилником.
На основу одредаба овог Правилника, клуб је дужан да затражи дозволу за рад за новог првог
тренера како не би сносио последице у складу са Пропозицијама такмичења и Дисциплинског
правилника ФСС.
Члан 20.
Уколико се на појединој утакмици, међу пријављеним службеним лицима клуба, не налази и
прописан број тренера који поседују одговарајуће дозволе за рад тренера клуб ће се казнити по
одредбама Дисциплинског правилника ФСС. Дисциплински поступак се покреће, по службеној
дужности, на основу извештаја делегата утакмице и пријаве комесара за такмичење.
На утакмицама Супер лиге и Прве лиге ФСС привремено (највише до две првенствене или куп
утакмице) дозвољено је да тим води помоћни тренер са нижом лиценцом него што је то прописано
Основним правилником, најмање са УЕФА „А“ лиценцом.
На утакмицама српских фудбалских лига, зона и нижих степена такмичења привремено
највише до две првенстевне или куп утакмице дозвољено је да први тим води помоћни тренер са
нижом лиценцом него што је то прописано Основним правилником, најмање са једном лиценцом
мање.
Тренер који је добио дозволу за рад за такмичарску сезону не може бити представник клуба и
делегат на утакмицама свих степена такмичења.
VII - ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
Члан 21.
Непоштовање одредби овог Правилника, Основног правилника и других аката и одлука ОФТ
ФСС из ове области за последицу, поред дисциплинских има и такмичарску одговорност по
одредбама Дисциплинског правилника и Пропозиција такмичења.
Члан 22.
У смислу члана 21. овог Правилника дисциплинској одговорности подлежу клубови, тренери,
као званични представници клубова.
VIII - СПОРОВИ
Члан 23.
Спорове између клубова и тренера решава Арбитражни суд ФСС.
Члан 24.
Спорови између клуба и тренера настали у току јесење такмичарске полусезоне морају бити
регулисани до краја те такмичарске сезоне у којој су настали.
Клуб који не измири своје обавезе према тренеру не може почети пролећну такмичарску
полусезону.
Спорови између клуба и тренера који су настали током пролећне такмичарске полусезоне
морају бити регулисани до краја те такмичерске полусезоне.
Клуб који не измири своје обавезе према тренеру до краја пролећне такмичарске сезоне не
може почети нову такмичарску сезону.
Члан 25.
За неиспуњавање обавеза предвиђених овим Правилником, Основним правилником и
уговором између клуба и тренера поступак поред тренера и клуба могу захтевати и организације
фудбалских тренера и органи који руководе такмичењем.
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IX - КОНТРОЛА ДОЗВОЛА ЗА РАД ТРЕНЕРА
Члан 26.
На првенственим и куп утакмицама контролу дозвола за рад тренера у клубовима обавезно
обавља делегат на основу овог Правилника.
Делегат утакмице дужан је да све неправилности унесе у записник утакмице.
Члан 27.
Комисија води евиденцију издатих дозвола за рад тренера по клубовима и категоријама узрастима играча у клубу.
Комисија је обавезна да пре почетка такмичења писаним путем обавестити комесаре за
такмичење на клубове који немају издате дозволе за рад тренера.
Члан 28.
У случају одбијана издавања дозволе за рад тренера од стране Комисије подносилац захтева
(клуб) има право жалбе Извршном одбору ОФТ ФСС.
Члан 29.
Тренеру који је коначном одлуком надлежног органа искључен из Организације не може
добити дозволу за рад.
X - ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ТРЕНЕРА
Члан 30.
Висина таксе за издавање дозволе за рад тренера свих степена такмичења, на предлог ОФТ
ФСС, доноси Извршни одбор ФСС пре почетка нове сезоне.
Такса за издавање дозвола за рад тренера клубова Супер лиге и Прве лиге ФСС уплаћује се на
текући рачун ФСС.
Такса за издавање дозвола за рад тренерима у омладинским лигама ФСС (јуниорској,
кадетској и пионирској), уплаћује се на текући рачун ФСС.
Висина таксе за српске лиге, зоне и ниже степене такмичења уплаћује се на текући рачун
територијалних савеза који воде одређено такмичење.
Износ који се уплаћује за издавање сертификата за одлазак у иностранство и износ за накнаду
нострификације дипломе утврђује Извршни одбор ФСС.
XI - ТРЕНЕРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ
Члан 31.
Тренерске УЕФА лиценце у оквиру Фудбалском савезу Србије су:
o УЕФА „ПРО“,
o УЕФА „А“ и
o УЕФА „Б“.
Тренерске Националне лиценце у оквиру Фудбалског савеза Србије су:
o Национална „А“,
o Национална „Б“ и
o Национална „Ц“.
XII - СТАТУС ТРЕНЕРА
Члан 32.
Тренери који обављају дужност у клубовима имају права, обевезе и одговорности у складу са
Уставом, Законом, прописима клубова и фудбалске организације и уговором о професионалном раду,
који тренер са правима из радног односа закључује са клубом.
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Члан 33.
У статусном смислу тренери могу бити:
o професионалци и
o аматери.
Члан 34.
Тренер професионалац је тренер који са клубом закључује уговор и остварује право из
професионалног односа (право на основу пензионог, инвалидског и здравственог осигурања).
Тренер аматер је тренер који са клубом закључује уговор о допунском раду и оверава га у
матичном фудбалском савезу (општинском или градском).
XIII - УГОВОР О ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ
Члан 35.
Уговор о професионалном раду се обавезно закључује између клуба и тренера са правима из
радног односа. Обавезан број ових тренера у клубу се утврђује Основним правилником, с тим што
клубови могу овај статус дати и осталим ангажованим тренерима.
Члан 36.
У Супер лиги и Првој лиги ФСС клубови морају имати закључене професионалне уговоре са
тренерима.
У омладинским лигама ФСС (јуниорској, кадетској и пионирској), клубови морају имати
закључене професионалне уговоре са тренерима.
Уговори се, по правилу, закључују у прелазном року и ступају на снагу даном потписивања.
Минимално трајање уговора је период од дана његовог закључења до краја такмичарске године, а
најдуже трајање уговора је 4 (четири) године.
Члан 37.
Типски Уговор о професионалном раду сачињава Организација фудбалских тренера
Фудбалског савеза Србије, усваја Извршни одбор ФСС и објављује се у Службеном листу ФСС
„Фудбал“.
Члан 38.
Уговори о професионалном раду се закључују у надлежном територијалном фудбалском
савезу (општинском или градском), уз присуство тренера, овлашћених представника клуба и савеза, у
четири примерка од којих по један припада клубу, тренеру, надлежном територијалном фудбалском
савезу и Комисији ОФТ ФСС.
Уговори се споразумно раскидају у надлежном територијалном фудбалском савезу уз
присуство тренера, овлашћених представника клуба и савеза.
Члан 39.
Уговор о професионалном раду престаје да важи: протеком времена на који је закључен,
споразумним раскидом уговорних страна, раскидањем уговора кривицом једне од уговорних страна,
оглашавањем уговора ништавним, као и у свим другим случајевима предвиђеним законом када
престају сви правни послови.
Уговор се може споразумно раскинути у складу са чланом 38. овог Правилника.
Одлуком надлежних органа уговори се могу раскинути кривицом једне од уговорних страна
на штету клуба или тренера. Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора без оправданих
разлога дужна је да плати обештећење за штете претрпљене као последица раног прекида уговора и могу
јој бити изречене спортске санкције.У свим случајевима, страна која прекрши уговор плаћа обештећење.
Обештећење за кршење уговора биће обрачунато узимајући у обзир прописе ФСС, домаће
законодавство, као и све друге објективне критеријуме.Ови критеријуми ће посебно укључивати награде
и друге бенефиције на које тренер има право према постојећем уговору и свим анексима, време
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преостало до истека уговора до највише четири године, трошкове и износе које је бивши клуб исплатио
(отплаћене током трајања уговора) и др.
Уговорне стране, такође, могу раскинути уговор без икаквих последица (плаћање обештећења
или изрицање спортских санкција) у случају да постоји оправдани разлог, који у сваком конкретном
случају утврђује надлежни орган.
Члан 40.
Клуб који једнострано раскине уговор са тренером, на основу одлуке Управног одбора клуба,
дужан је да му редовно месечно измирује све обавезе предвиђене уговором до истека уговора.
Уколико на основу пријаве тренера клуб не измирује редовно месечне обавезе према тренеру
Дисциплинска комисија ФСС ће донети одлуку о суспензији клуба, а клуб је обавезан да тренеру
исплати целокупан износ из уговора у целости.
Тренер према коме се редовно месечно измирују обавезе из уговора не може бити ангажован у
другом клубу.
Уколико тренер у међувремену пронађе други клуб све уговорне обавезе из уговора са
претходним клубом престају.
Тренеру који једнострано раскине уговор са клубом подношењем оставке, а чију оставку
усвоји Управни одбор клуба, све уговорене обавезе од стране клуба престају даном подношења
оставке од стране тренера.
Члан 41.
У случају раскида уговора на штету клуба, клуб је дужан да, без одлагања, измири све обавезе
према тренеру, у складу са Одлуком о раскиду уговора на штету клуба.
У случају раскида уговора на штету тренера све обавезе клуба према тренеру престају, у
складу са Одлуком о раскиду уговора на штету тренера.
Члан 42.
Клуб је дужан најкасније седам дана пре почетка такмичарске сезоне да ФСС достави свој
Правилник којим се регулишу дисциплински прекршаји и дисциплинска одговорност тренера и
Правилник о награђивању, као и све њихове касније измене и допуне у року од осам дана од дана
доношења.
Неизвршавање обавеза из става 1. овог члана подлеже дисциплинској одговорности клуба и
одговорних особа према одредбама Дисциплинског правилника ФСС.
XIV - НАДЛЕЖНИ ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ИЗМЕЂУ КЛУБА И ТРЕНЕРА
Члан 43.
Спорове између клубова и тренера решава Арбитражни суд ФСС у складу са одредбама
одговарајућих правилника.
Члан 44.
Захтев за решавање спора, поднет од стране клуба или тренера, а који је настао и произашао из
уговора између клуба и тренера, за Супер лигу ФСС подноси се Арбитражном суду ФСС.
Захтев за решавање спора, поднет од стране клуба или тренера, а који је настао и произашао из
уговора између клуба и тренера, за Прву лигу ФСС подноси се Арбитражном суду ФСС.
Захтев за решавање спора, поднет од стране клуба или тренера, а који је настао и произашао из
уговора између клуба и тренера, односно клуба који није члан Супер или Прве лиге, а чији се
омладински тимови (јуниорској, кадетској и пионирској), такмиче у омладинским лигама ФСС
подноси се Арбитражном суду ФСС.
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Члан 45.

Сва друга питања, неопходна за рад и одлучивање уређују се Правилником о раду
Арбитражног суда ФСС.
Арбитражни суд ФСС одлучује о захтевима под условом да није протекло више од две
године од догађаја који је довео до спора.
Одлука Арбитражног суда ФСС је коначна.
Члан 46.
За спорове осталих степена такмичења надлежне су комисије територијалних фудбалских
савеза.
XV - ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
За примену чланова овог Правилника тумачење даје Извршни одбор ОФТ ФСС, а коначну
одлуку доноси Извршни одбор ФСС.
Члан 48.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о дозволи за рад – лиценци
тренера (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 1 од 21.07.2010)
Члан 49.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
„Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК
Томислав КАРАЏИЋ, с.р.
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