
 

 

 
На основу члана 47. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС "Фудбал", 

ванредни број 2/2012), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на  седници 

одржаној 10.07.2013. године донео је  

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
О ИЗМЕНАМА 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/2009, I/2010 и 

6/2011), чл. 19. и 20. мењају се тако да гласе: 

 

    "Члан 19. 

Клубови овог степена такмичења морају да имају организован рад са играчима 

следећих узраста: 

- деца од 7 - 11 година 

- млађи пионири (петлићи) од 11 - 13 година 

- пионири од 13 - 15 година у такмичењу 

- кадети од 15 - 17 година у такмичењу 

- омладинци од 17 - 19 година у такмичењу. 

 

Члан 20. 

 Клубови Српских лига морају да имају организован рад са играчима следећих 

узраста: 

- деца од 7 - 13 година 

- пионири од 13 - 15 година у такмичењу 

- кадети од 15 - 17 година у такмичењу 

- омладинци од 17 - 19 година у такмичењу (примена од сезоне 2014/15). 

 

Клубови зонских лига морају да имају организован рад са играчима следећих 

узраста: 

- деца од 7 - 13 година 

- пионири од 13 - 15 година у такмичењу 

- кадети од 15 - 17 година у такмичењу". 

 

Члан 2. 

 Чл. 26. - 29. мењају се тако да 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 Наставном центру за 

лиценцирање и едукацију тренера УЕФА - ФСС према плану и програму УЕФА. 
 

 Тренерске УЕФА лиценце у оквиру Фудбалског савеза Србије су:  
 

o УЕФА „ПРО“; 

o УЕФА „А“ и 
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o УЕФА „Б“. 

Тренерске Националне лиценце у оквиру Фудбалског савеза Србије су: 

o Национална „А“, 

o Национална „Б“ и 

o Национална „Ц“. 

o  
 

Члан 27. 
 

Квалификациона структура и обавезан број тренера у клубу за такмичарску сезону 

одређује се према степену такмичења у коме се такмичи први тим одговарајућег клуба. 
 

1. Клубови Супер лиге Србије 

За први тим: три тренера (први тренер и два помоћна тренера) 

један тренер са УЕФА „ПРО“ лиценцом (први тренер) и   

два тренера са УЕФА  „А“ лиценцом (помоћни тренери)               

(под уговором или у сталном радном односу) 

             (клуб мора имати закључен професионални уговор са тренером) 

 Шеф програма развоја омладинског фудбала - директор омладинске школе:  
 један тренер са УЕФА „ПРО“ или УЕФА „А“ лиценцом 

                                    (под уговором или у сталном радном односу) 

              (клуб мора имати закључен професионални уговор са тренером) 

Поред ове функције, шеф програма развоја омладинског          

фудбала такође може да преузме функцију тренера једне од 

омладинских екипа или функцију помоћног тренера првог 

тима. 

Млађе категорије играча у оквиру Школе фудбала:  
четири тренера са УЕФА „Б“ лиценцом 

                                    (под уговором или у сталном радном односу) 

              (клуб мора имати закључен професионални уговор са тренером) 
 

2. Клубови Прве лиге Србије 
 

За први тим: два тренера (први тренер и помоћни тренер) 

један тренер са УЕФА „ПРО“ лиценцом (први тренер) и 

             један тренер са УЕФА  „А“ лиценцом (помоћни тренер)   

              (под уговором или у сталном радном односу) 

             (клуб мора имати закључен професионални уговор са тренером) 

Шеф програма развоја омладинског фудбала-директор омладинске:  
 један тренер са УЕФА „ПРО“ или УЕФА „А“ лиценцом 

                                    (под уговором или у сталном радном односу) 

              (клуб мора имати закључен професионални уговор са тренером) 

Поред ове функције, шеф програма развоја омладинског           

фудбала такође може да преузме функцију тренера једне од 

омладинских екипа или функцију помоћног тренера првог 

тима. 

Млађе категорије играча у оквиру Школе фудбала:  
четири тренера са УЕФА „Б“ лиценцом 

                                    (под уговором или у сталном радном односу) 

              (клуб мора имати закључен професионални уговор са тренером) 
 

3. Клубови Јуниорске, Кадетске и Пионирске лиге Србије 
 

             Јуниори:   један тренер са УЕФА „А“ лиценцом 

 Кадети:          један тренер са УЕФА „А“ лиценцом 

 Пионири:       један тренер са УЕФА „Б“ лиценцом 

                          (под уговором или у сталном радном односу) 

                          (клуб мора имати закључен професионални уговор са тренером) 
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4. Клубови Српских лига   
 

За први тим: два тренера (први тренер и помоћни тренер) 

један тренер са УЕФА „А" лиценцом (први тренер) и 

             један тренер са УЕФА „Б“ лиценцом (помоћни тренер)  

              (под уговором или у сталном радном односу) 

              (клуб мора имати закључен уговор клуб - тренер) 

Шеф програма развоја омладинског фудбала- директор омладинске школе:  
 један тренер са УЕФА „ПРО“ или УЕФА „А“ лиценцом 

                                    (под уговором или у сталном радном односу) 

              (клуб мора имати закључен професионални уговор са тренером) 

Поред ове функције, шеф програма развоја омладинског          

фудбала такође може да преузме функцију тренера једне од 

омладинских екипа или функцију помоћног тренера првог 

тима. 

 Млађе категорије играча: три тренера са УЕФА „Б“ дипломом 

            Јуниори:  један тренер са УЕФА „Б“ лиценцом 

Кадети:           један тренер са УЕФА „Б“ лиценцом 

 Пионири:        један тренер са УЕФА „Б“ лиценцом                                 
 

5. Клубови зонских лига 
 

 За први тим:  један тренер (први тренер) 

  један тренер са УЕФА „Б" лиценцом  

 За млађе категорије играча: два тренера са Националном „Ц“ лиценцом 

             Кадети:    један тренер са Националном „Ц" лиценцом 

 Пионири:    један тренер са Националном „Ц“ лиценцом 
 

6. Клубови окружних - подручних лига  
 

 За први тим:  један тренер са УЕФА „Б" лиценцом  

             За млађе категорије: два тренера са Националном „Ц" лиценцом 

             Кадети:    један тренер са Националном „Ц" лиценцом 

 Пионири:    један тренер са Националном „Ц“ лиценцом 
 

7. Клубови међуопштинских - општинских лига 
 

 За први тим:  један тренер са Националном „Ц" лиценцом 

 За млађе категорије: један тренер са Националном " лиценцом 
 

      8. Клубови Супер лиге Србије за жене 
За први тим:  два тренера (први тренер и помоћни тренер) 

 један тренер са УЕФА „Б" лиценцом 

 један тренер са Националном „Ц“ лиценцом 

За млађе категорије: један тренер са Националном „Ц" лиценцом 
 

      9. Клубови Прве лиге Србије за жене 
За први тим:  један тренер са Националном  „Ц" лиценцом 

За млађе категорије: један тренер са Националном „Ц" лиценцом 
 

      10. Клубови Друге лиге за жене „Север“, „Центар“, „Запад“ и „Југ“  
За први тим:  један тренер са Националном „Ц" лиценцом 

За млађе категорије: један тренер са Националном „Ц" лиценцом 
 

      11. Клубови Прва ФУТСАЛ лиге Србије 
За први тим:  један тренер са УЕФА „Б" лиценцом 

За млађе категорије: један тренер са Националном „Ц" лиценцом 

 

 



4 

 

 

      12. Клубови Друге ФУТСАЛ лиге Србије 
За први тим:  један тренер са УЕФА „Б" лиценцом 

За млађе категорије: један тренер са Националном „Ц" лиценцом 

 

 

Дозвола за рад  

Члан 28. 
 

 Клубови су дужни да затраже дозволу за рад свих тренера у клубу најкасније седам 

дана пре почетка првенства.   

Дозволу за рад тренера фудбалским клубовима Супер и Прве лиге Србије, 

Јуниорске, Кадетске и Пиониске лиге Србије, Супер лиге Србије за жене и Првој лиги 

Србије за жене и Прве  ФУТСАЛ лиге Србије издаје Комисија за издавање дозволе за рад 

ОФТ ФС Србије.  

Тренери морају да поседују тренерску диплому и идентификациону картицу 

(лиценцу) издату од Наставног центра за едукацију и лиценцирање тренера и тренерску 

књижицу издату од матичног ОФТ општинских и градских фудбалских савеза.  

За фудбалске клубове нижих степена такмичења дозволе за рад тренера издају 

комисије за издавање дозволе за рад које именују организације фудбалских тренера 

надлежних територијалних фудбалских савеза.  

 

Члан 29. 
 

 Ближе одредбе о статусу тренера, условима под којима се издају дозволе за рад, 

текст типског Уговора о стручно-педагошком раду између фудбалског клуба и тренера, 

обавезе фудбалског клуба и тренера регулишу се Правилником о издавању дозволе за рад и 

статусу тренера ФС Србије, чије одредбе не могу бити у супротности са одредбама овог 

Правилника.   

 Регионални фудбалски савези, на предлог стручних одбора и организација 

фудбалских тренера, прописују типски Уговор о стручно-педагошком раду између 

фудбалског клуба и тренера и услове за издавање дозволе за рад тренера на основу 

Правилника о издавању дозвола за рад и статусу тренера ФС Србије за фудбалске клубове 

републичких лига и нижих степена такмичења".  

 

 

Члан 3. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном листу ФСС "Фудбал". 

 

 
        ПРЕДСЕДНИК 

 

 

           Томислав КАРАЏИЋ, с.р. 
 


