
 

 

На основу члана 46.Статута ФС Србије (Службени лист ФСС "Фудбал", број 

2/2007), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на  седници одржаној 21.07.2010. 

године донео је следећи 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНОВНОГ ПРАВИЛНИКА О СТРУЧНО- 

ПЕДАГОШКОМ РАДУ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

 

      Члан 1. 

 У Основном Правилнику о стручно-педагошком раду у организацијама 

Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС "Фудбал", ван. бр. I/2007 i I/2009), у 

Глави VII - УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНО-ПЕДАГОШКОГ РАДА У 

КЛУБОВИМА, мењају се чл. 26.-29, који гласе: 
 

"Члан 26. 

 У клубовима свих степена такмичења ФС Србије могу радити само 

квалификовани фудбалски тренери који су стекли звања у одговарајућим наставним 

центрима за оспособљавање кадрова, уз обавезно лиценцирање, као  и у Школи за 

фудбалске тренере УЕФА - ФСС, према плану и програму УЕФА. 

 

 Тренерска звања у оквиру Фудбалског савеза Србије су:  

 

o тренер са УЕФА "ПРО" дипломом; 

o тренер са УЕФА "А" дипломом, 

o тренер са УЕФА "Б" дипломом, 

o тренер са УЕФА "Ц" лиценцом 

o тренер са националном "А" дипломом и 

o тренер са националном "Б" дипломом. 

 

Члан 27. 

Квалификациона структура и обавезан број тренера у клубу за такмичарску 

2010/2011. сезону одређује се према степену такмичења у коме се такмичи први тим 

одговарајућег клуба. 

 

1. Клубови Супер лиге Србије 
За први тим: два тренера (шеф стручног штаба, први тренер) 

  један тренер са УЕФА "ПРО" дипломом (шеф стручног штаба) и   

             један тренер са УЕФА  "А" дипломом (први тренер)  

              (под уговором или у сталном радном односу) 

             (клуб мора имати закључен професионални уговор са тренером)

 Руководилац омладинске школе: један тренер са УЕФА "ПРО" дипломом 

                                    (под уговором или у сталном радном односу) 

              (клуб мора имати закључен професионални уговор са тренером) 

Млађе категорије играча: четири тренера са УЕФА "Б" дипломом 

                                    (под уговором или у сталном радном односу) 

              (клуб мора имати закључен професионални уговор са тренером) 
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2. Клубови Прве лиге Србије 
 

За такмичарску 2010/2011. сезону  

За први тим: два тренера (шеф стручног штаба, први тренер) 

један тренер са УЕФА "А" дипломом (шеф стручног штаба) и 

             један тренер са УЕФА  „А" дипломом (први тренер)   

              (под уговором или у сталном радном односу) 

             (клуб мора имати закључен професионални уговор са тренером) 

Руководилац омладинске школе: један тренер са УЕФА "А" дипломом 

                                    (под уговором или у сталном радном односу) 

              (клуб мора имати закључен професионални уговор са тренером) 

Млађе категорије играча: четири тренера са УЕФА "Б" дипломом 

                                    (под уговором или у сталном радном односу) 

              (клуб мора имати закључен професионални уговор са тренером) 

 

            Од такмичарске 2011/2012. сезоне  

За први тим: два тренера (шеф стручног штаба, први тренер) 

један тренер са УЕФА "ПРО" дипломом (шеф стручног штаба) и   

             један тренер са УЕФА  "А" дипломом (први тренер)    

              (под уговором или у сталном радном односу) 

             (клуб мора имати закључен професионални уговор са тренером) 

 

3. Клубови Омладинске, Кадетске и Пионирске лиге Србије 

 

             Омладинци: један тренер са УЕФА "A" дипломом 

 Кадети:          један тренер са УЕФА "A" дипломом 

 Пионири:       један тренер са УЕФА "Б" дипломом 

                          (под уговором или у сталном радном односу) 

                          (клуб мора имати закључен уговор клуб - тренер) 

 

4. Клубови српских лига   

 

За први тим: два тренера (први тренер, други тренер) 

један тренер са УЕФА "А" дипломом (први тренер) или 

             један тренер са УЕФА "Б" дипломом до такмичарске 2011/2012 

  један тренер са УЕФА "Б" дипломом (други тренер) 

              (под уговором или у сталном радном односу) 

              (клуб мора имати закључен уговор клуб - тренер) 

Руководилац омладинске школе: један тренер са УЕФА "А" дипломом 

 Млађе категорије играча: два тренера са УЕФА "Б" дипломом 

            Кадети:          један тренер са УЕФА "Б" дипломом 

 Пионири:       један тренер са УЕФА "Б" дипломом       

                          

5. Клубови зонских лига 

 

 За први тим: један тренер са УЕФА "Б" дипломом или 

   један тренер са "Ц" лиценцом до такмичарске сезоне 2011/2012 

 За млађе категорије: два тренера са "Ц" лиценцом 

             Кадети:    један тренер са "Ц" лиценцом 

 Пионири:    један тренер са "Ц" лиценцом 
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6. Клубови окружних - подручних лига  

 

 За први тим: један тренер са УЕФА "Б"  дипломом или 

   један тренер са "Ц" лиценцом до такмичарске сезоне 2011/2012 

             За млађе категорије: два тренера са  „Ц" лиценцом 

             Кадети:    један тренер са "Ц" лиценцом 

 Пионири:    један тренер са  "Ц“ лиценцом 

 

7. Клубови међуопштинских - општинских лига 

 

 За први тим: један тренер са  "Ц" лиценцом 

 За млађе категорије: један тренер са  "Ц" лиценцом 

   

        8. Прва фудбалска лига за жене 
 За први тим: један тренер са УЕФА "Б" дипломом (први тренер) или 

            један тренер са "Ц" лиценцом до такмичарске сезоне 2011/2012 

 

9.  Друга фудбалска лига Србије за жене - групе "Север" и "Југ" 

       За први тим: један тренер са УЕФА "Б" дипломом (први тренер) или 

            један тренер са "Ц" лиценцом до такмичарске сезоне 2011/2012 

 

10. Прва ФУТСАЛ лига Србије 

                               један тренер са "Ц" лиценцом 

 

11. Друга ФУТСАЛ лига Србије - групе "Исток", "Запад", "Београд" и 

"Војводина" 

        један тренер са "Ц" лиценцом 

 

Дозвола за рад – лиценца  

 

Члан 28. 

 Клубови су дужни да затраже дозволу за рад – лиценцу (у даљем тексту 

лиценца) за све тренере у клубу најкасније десет дана пре почетка првенства.   

Лиценцу тренера фудбалским клубовима Супер и Прве лиге Србије, 

Омладинске, Кадетске и Пиониске лиге Србије, Прве фудбалске лиге Србије за жене и 

Прве  ФУТСАЛ лиге Србије издаје Комисија за издавање дозволе за рад – лиценце 

УФТ ФС Србије.  

Тренери морају да поседују тренерску диплому и идентификациону картицу 

(лиценцу) издату од стране Школе за фудбалск етренере ФС Србије и тренерску 

књижицу издату од матичног УФТ општинских и градских фудбалских савеза.  

За фудбалске клубове нижих степена такмичења лиценце тренера издају 

комисије за издавање дозволе за рад – лиценце тренера које именују удружења 

фудбалских тренера надлежних територијалних фудбалских савеза.  

 

Члан 29. 

 Ближе одредбе о статусу тренера, условима под којима се издају лиценце, текст 

Уговора између фудбалског клуба и тренера (типски формулар), обавезе фудбалског 

клуба и тренера регулишу се Правилником о дозволи за рад – лиценци и статусу 

тренера, чије одредбе не могу бити у супротности са одредбама овог Правилника.   

 Регионални фудбалски савези, на предлог стручних одбора и удружења тренера, 

прописују типски формулар уговора између фудбалског клуба и тренера и услове за 

издавање лиценце тренера на основу Правилника о дозволи за рад – лиценци и статусу 
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тренера ФС Србије за фудбалске клубове републичких лига и нижих степена 

такмичења.".  

 

Члан 2. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

листу ФСС "Фудбал". 

 

 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК 

 

         Томислав КАРАЏИЋ, с.р. 

 

      

 

 

 


