
 
 

 
Бепград, 22.06.2018. гпдине 

СВИМ ФУДБАЛСКИМ КЛУБПВИМА  : 
 
o СУПЕР ЛИГЕ СРБИЈЕ 
o ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ 
o ПМЛАДИНСКЕ И КАДЕТСКЕ ЛИГЕ  СРБИЈЕ 
o СУПЕР ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ 
o ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ 
o ПРВЕ ФУТСАЛ ЛИГЕ СРБИЈЕ 
o ДРУГЕ ФУТСАЛ ЛИГЕ  СРБИЈЕ 

 
Предмет: Упутствп за издаваое дпзвпле за рад тренера 
       за такмичарску 2018/2019. гпдину 
 

 У складу са Правилникпм п стручнп-педагпшкпм раду и Правилникпм п издаваоу 
дпзвпле за рад и статусу тренера, Фудбалскпг савеза Србије, за пбављаое стручнпг рада у 
клубпвима, пбавештавамп Вас : 
 

1. Дпзвпле за рад тренера за такмичарску 2018/2019. гпдину издаје Кпмисија за 
издаваое дпзвпла за рад Стручнп – струкпвне прганизације фудбалских тренера ФС 
Србије, за ангажпване тренере клубпва наведених лига, на захтев клуба, закључнп 
дп десет дана пре ппчетка такмичеоа наведених лига . Дпкументацију дпставити 
ппштпм или личнп, на адресу ФС Србије, 11000 Бепград, Теразије 35, са назнакпм 
(Кпмисији за издаваое дпзвпла за рад тренера).  
 

2. Клубпви СУПЕР ЛИГЕ, ПРВЕ ЛИГЕ, ПМЛАДИНСКЕ И КАДЕТСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ, 
дпстављају Кпмисији за издаваое дпзвпла за рад тренера ФСС, следећа дпкумента: 

o Захтев за издаваое дпзвпле за рад тренера, читкп и тачнп испуоен са свим траженим 
ппдацима, пптписан и пверен. 

o Тренерску легитимацију, са пверенпм чланаринпм за текућу гпдину и пвереним лекарским 
прегледпм (пверава пвлашћена здравствена устанпва). Укпликп нису уписане у 
легитимацији, мпгу се дпставити пптврде п уплати чланарине и валиднпм лексарскпм 
прегледу. Кпмисији мпра бити дпстављена искључивп пригинална коижица тренера ( НЕ 
ДПСТАВЉАТИ КППИЈЕ ). 

o Угпвпр клуб-тренер пп правилу у начелним пдредбама кпје прпписује ПФТ ФСС. 
Кпмисија мпже извршити верификацију самп пнпг угпвпра, кпји је претхпднп пверен  кпд 
јавнпг бележника, у складу са Закпнпм РС, уреднп пптписан пд стране свих субјеката пвпг 
правнпг ппсла, заведен и пверен пд стране клуба и ппштинскпг или градскпг фудбалскпг 
савеза кпме  клуб припада.  



Угпвпр се сачиоава у пет примерка, један за јавнпг бележника, пп један примерак ппсле 

верификације се дпставља клубу, тренеру и ппштинскпм или градскпм фудбалскпм савезу 

где је седиште клуба, а један примерак пстаје у архиви Кпмисије ПФТ ФСС.  

o Фптпкппију тренерске диплпме/сертификата, за тренере кпји нису имали дп сада издату 
дпзвплу пд  Кпмисије ПФТ ФСС, или пптврду  Центра за едукацију фудбалских тренера 
ФСС, да је тренер у прпцесу курса едукације пдређенпг нивпа. Акп се тренер шкплује у 
инпстранству пптврда надлежнпг центра ( шкпле ). 

o Видљиву фптпкппију важеће идентификаципне картице (лиценце). Ппсебнп пбратити 
пажоу на рпк важеоа идентификаципне картице, јер се неће издати дпзвпла за рад 
тренерима где је истекап рпк важнпсти, пднпснп пнима кпји нису пбнпвили лиценцу.  

o Укпликп је клуб раскинуп угпвпр са претхпдним тренерпм сппразумнп или једнпстранп, 
пбавезнп дпставити сппразум пверен кпд јавнпг бележника и надлежнпг ПФС (ФСГ)  или 
пдлуку извршнпг пргана клуба пптписану пд пвлашћенпг лица. 
Укпликп је Угпвпр раскинут на штету клуба, РЕШЕОЕМ Арбитражнпг суда ФСС, дпставити 
дпказ п измиренпј пбавези клуба према бившем тренеру, пп пвпм решеоу. 

o Једну фптпграфију тренера, за тренере кпји дп сада нису имали  издату дпзвплу пве 
Кпмисије. 

o Дпкумент п уплати таксе на текући рачун ФСС  брпј   205-89166-19    
       ппзив на брпј  651-05 ,   сврха уплате -  дпзвпла за рад тренера  

- изнпс такси је непрпмеоен и изнпси: 

 Клубпви Супер лиге Србије                   10.000.- динара,  

 Клубпви Прве лиге Србије                                                              6.000.-динара,  

 Клубпви Супер лиге Србије - пмладинци и кадети пп          5.000.- динара, 

 Клубпви Прве лиге Србије – пмладинци и кадети                  3.000.- динара 

 Клубпви лига теритпријалних савеза                                          1.500.- динара                                             

 За клубпве женских и Футсал лига Србије, дпзвпле за рад су бесплатне.  

 

3. Дпзвпле за рад тренера за такмичарску 2018/19 гпдину, за клубпве Супер и Прве лиге за 

жене, Прве и Друге Футсал лиге, издаваће Кпмисија ПФТ ФСС 

4. Дпзвпла за рад издаје се самп за 2018/19 такмичарску гпдину, а све издате дпзвпле за 

такмичарску  гпдину 2017/18 стављају се ван снаге. 

5. Некпмплетна дпкументација неће бити предмет разматраоа. 

6. Кпмисија ће дпзвпле за рад тренера издавати искључивп на свпјим седницама. 

 

КПМИСИЈА ЗА  ИЗДАВАОЕ ДПЗВПЛА ЗА РАД ТРЕНЕРА ПФТ ФСС :      

Гпран Ћурчић – председник  с.р.        
Душан Миланпвић – члан с.р. 
Ненад Ппппвић - члан с.р. 
 
ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР :                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  ПФТ ФСС : 
Андреја Антић  с.р.                                                                                             Милпш Миљанић с.р. 
 

 


