
На основу члана 49. Статута Фудбалског савеза Србије 
(Службени лист ФСС "Фудбал", број 2/2007), Одбор за хитна питања ФС 
Србије, на седници одржаној 6.06.2007.године, донео је 
 
 

ОСНОВНИ  ПРАВИЛНИК 
О СТРУЧНО-ПЕДАГОШКОМ РАДУ У 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
 
 
I  - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
  Основни правилник о стручно-педагошком раду у 
организацијама ФС Србије (у даљем тексту: Основни правилник), садржи 
основне смернице и оквирне одредбе стручно-педагошког рада и 
обухвата услове за реализацију постављених начела. 
 
  Основним правилником утврђује се ниво стручно--
педагошког рада у организацијама ФСС и одговарајући инструменти који 
ће осигурати организационе, кадровске, материјалне, програмске основе 
и друге предуслове за трајно и систематско унапређивање квалитета 
фудбалског спорта и развијање врхунског стваралаштва. 
 
II - ЈЕДИНСТВЕНИ СИСТЕМ СТРУЧНО-ПЕДАГОШКОГ РАДА 
 

Члан 2. 
  Јединствени систем стручно-педагошког рада у фудбалским 
организацијама темељи се на изучавању и моделирању фудбалске игре, 
на изучавању и моделирању стварања и развоја играча и развојних 
стања спортске форме, у процесу обуке и тренинга путем 
мултидисциплинарног, научног и стручног приступа за све узрасне 
категорије играча. 
 

Члан 3. 
  Јединствен систем стручно-педагошког рада у ФСС 
приоритетно осигурава минимум стручно-педагошког рада у оквиру 
појединих фудбалских организација и њихових савеза, повезујући га у 
функционалну целину. 
 

Члан 4. 
  Јединствен систем стручно-педагошког рада условљен је 
јединствеим системом школовања и усавршавања стручно-педагошких 
кадрова. 
  
III  - НОСИОЦИ СТРУЧНО-ПЕДАГОШКОГ РАДА 
 

Члан 5. 
  Основни носилац стручно-педагошког рада је ФСС. Редовне 
функције и активности фудбалске организације у целини спроводе 
фудбалски клубови и њихови савези. 
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  Носиоци рада у фудбалској организацији су стручни органи 
и удружења стручњака: селектори, инструктори, тренери, спортски 
лекари, психолози, физиотерапеути, стручњаци за терен, итд. 
 
  Стручни органи у фудбалским организацијама и њиховим 
савезима који усмеравају, интегришу програме и конкретизују стручни 
рад су стручни одбори. 
 

Члан 6. 
  Стручно-педагошку активност на нивоу ФСС иницира, 
организује и спроводи Стручни одбор ФСС, утврђује основне задатке и 
развојне програме стручно-педагошког рада на нивоу репрезентација и 
клубова Супер лиге и Прве лиге. 
 
  Стручно-педагошку активност на нивоу региона организују и 
спроводе одговарајући стручни одбори територијалних савеза. 
 

Члан 7. 
  Ради ефикаснијег деловања на унапређењу фудбалског 
спорта, те боље организације стручног рада, стручни кадрови могу 
оснивати удружења. 
 

Члан 8. 
  У удружењима ФСС могу деловати само кадрови који су 
чланови стручног удружења и који су добили дозволу за рад, а на основу 
стручног звања и активног учествовања у програмираним облицима 
сталног усавршавања. 
 

Члан 9. 
  Стручни кадрови који су завршили школе за одређена 
стручна звања у иностранству, обавезни су извршити нострификацију 
диплома сходно утврђеним законским прописима односно конвенцијама 
УЕФА. 
 
IV - СТРУЧНИ ОДБОРИ 
 
Организација, састав, права и обавезе 
 

Члан 10. 
  Стручни одбор  је орган ФСС, чији је основни задатак да 
ради на унапређењу фудбалског спорта кроз јединствен систем стручно--
педагошког рада, у складу са Статутом ФСС. 
 

Члан 11. 
  Стручни одбор ФСС је састављен од проверених стручњака 
и научних радника.  
                        Ради боље функционалне повезаности покрајински и 
регионални фудбалски савези заступљени су у Стручном одбору ФСС са 
најмање једним чланом. 
 

Члан 12. 
  Ради оперативнијег и сврсисходнијег деловања, Стручни 
одбор ФСС формира одговарајуће органе и радна тела. 
 

Члан 13. 
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  У оквиру стручних одбора фудбалских организација и 
њихових клубова спроводи се целокупна активност везана за стручно--
педагошки рад. Праћење и увид у активност клубова врше стручни 
одбори, преко инструкторске службе и овлашћених органа. 
 
 
 
 

Члан 14. 
  Стручни одбор ФСС као и стручни одбори регионалних 
савеза предлажу поједине чланове пропозиција за такмичење клубова, у 
делу који се односи на обавезе из подручја стручно-педагошког рада. 
 

Члан 15. 
  Стручни одбори клубова раде на унапређењу, координацији 
и усмеравању стручног рада у клубу са свим категоријама играча. 
 
 V - ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ СТРУЧНО-ПЕДАГОШКОГ  
       РАДА 
 

Члан 16. 
  Фудбалска организација и њихови савези планирају и 
програмирају активност на унапређењу фудбалског спорта путем 
оквирног четворогодишњег циклуса, у оквиру којих се усклађују годишњи 
и периодични програми разрађени по секторима и узрастима играча.  
                        Програмима се обавезно утврђују задаци квалитетних 
такмичења  у  оспособљавању и репродукцији млађих играча. 
 
VI -  МИНИМУМ НОРМАТИВА ЗА СТРУЧНО-ПЕДАГОШКИ РАД СА  
         МЛАЂИМ КАТЕГОРИЈАМА ИГРАЧА 
 

Члан 17. 
  У интересу стварања одговарајућих услова за врхунска 
остварења, циљ и обавеза фудбалске организације је да питању рада са 
млађим категоријама играча посвећује одговарајућу пажњу, као и да 
осавремењује организацију и рад са овим категоријама играча. 
  У том циљу, утврђују се обавезни минимуми за стручно--
педагошки рад са млађим категоријама играча. 
 
Организација рада у клубу 
 

Члан 18. 
  Клубови свих степена такмичења имају најмање једну 
сениорску екипу (први тим) у сталном такмичењу. 
 
  Зависно од степена такмичења у којем се такмичи први тим, 
клубови морају у раду са млађим категоријама да испуњавају услове из 
овог Правилника.  
 
Клубови Супер лиге и Прве лиге  
 

Члан 19. 
  Клубови овог степена такмичења морају да имају 
организован рад  са играчима следећих узраста: 
 



 4

• Деца од 9 - 11 година, 
• млађи пионири (петлићи)  11 - 13 година, 
• пионири 13 - 15 година, 
• кадети 15 - 17 година, 
• омладинци 17 - 19 година. 

  
 
Клубови  Српске лиге и зона 
 

Члан 20. 
  Клубови овог степена такмичења морају да имају 
организован рад са играчима следећих узраста: 
 

• Деца 9  - 13 година  
• Пионири 13 - 15  година у такмичењу, 
• Кадети 15 - 17 у такмичењу. 

 
Клубови окружних - подручних лига 
 

Члан 21. 
  Клубови овог степена такмичења морају да имају 
организовани рад са млађим категоријама играча од 13 до 17 година, 
односно најмање 20 играча категорије по избору (пионири или кадети) у 
такмичењу. 
 

Члан 22. 
  Посебном одлуком Извршног одбора, пре почетка сваке 
такмичарске сезоне, доноси се одлука о праву наступа одређеног 
годишта за одговарајућу такмичарску категорију, као и за бонус играче. 
 
Руковођење, програмирање, планирање и евиденција рада 
 

Члан 23. 
  Програмирање и планирање стручно-педагошког рада врши 
се на основу програма рада клуба, у оквиру јединствене фудбалске 
школе ФСС. Тренери свих категорија дужни су да планирају рад путем 
дневних, недељних, периодичних и годишњих планова рада и 
јединственог дневника рада са комплетном евиденцијом. 

  Увид у програмирање, планирање и вођење евиденције 
врше одговарајући органи стручних одбора и инструкторска служба. 
  
Терени, опрема и средства за рад 
 

Члан 24. 
  Зависно од обавеза,  броја екипа и играча, клуб је дужан да 
обезбеди услове за рад: 
 
1. игралиште и  терене за свакодневни рад свих категорија играча , 
2. потребан број фудбалских лопти, 
3. опрему за тренинге и такмичења, 
4. помоћне справе за обуку, усавршавање и тренинг, покретни гол, 
мање голове, сталке, заставице, шутингбокс, покретне табле, одбојни 
зид и слично. 
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Учешће у такмичењу 
 

Члан 25. 
  Први тимови учествују у првенствима и куп такмичењима и 
евентуално у међународним такмичењима. 
  Такмичење за млађих категорија је даља надградња и 
припрема за сениорско такмичење. Стим у вези, током године треба 
обезбедити учешће у такмичењу млађих категорија које клуб има. 
 
 
VII - УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНО-ПЕДАГОШКОГ РАДА У  
          КЛУБОВИМА 
 

Члан 26. 
  У клубовима свих степена такмичења могу радити само 
квалификовани фудбалски тренери који су стекли звања у одговарајућим 
наставним центрима фудбалске организације који су овлашћени за 
оспособљавање кадрова и у Школи фудбалских тренера УЕФА -  ФСС, 
према плану и програму УЕФА. 
 
  Тренерска звања у ФСС су: 
 
• Тренер са националном лиценцом, 
• тренер са УЕФА "Ц" лиценцом,  
• тренер са УЕФА "Б" лиценцом,  
• тренер са УЕФА "А" лиценцом и  
• тренер са УЕФА "Про" лиценцом.  
 
           Члан 27. 
  Квалификациона структура и обавезан број тренера у клубу, 
одређује се према степену такмичења у којем се такмичи први тим 
одговарајућег клуба. 
 
1. Клубови Супер лиге и Прве лиге  
 
  За први тим клуба Супер лиге потрбан је најмање један 
тренер са УЕФА "Про" лиценцом и један са УЕФА "А" лиценцом, под 
уговором или у сталном радном односу од сезоне 2007/2008. 
  Руководилац омладинске школе мора да буде тренер са 
УЕФА "Про" или националном "Про" лиценцом под уговором или у 
сталном радном односу. 
  За млађе категорије играча  најмање четири тренера са 
УЕФА "А" или УЕФА „Б“ лиценцом. 
 
  Клуб Прве лиге Србије мора да има најмање једног тренера 
са УЕФА "А" лиценцом под уговором или у сталном радном односу. 
  Руководилац омладинске школе овог клуба мора да има  
УЕФА "А"  лиценцу, потписан уговор или да буде у сталном радном 
односу. 
  За млађе категорије играча потребно је да има најмање 
тројицу тренера са УЕФА "А" или УЕФА „Б“ лиценцом. 
 
2. Клубови Српске лиге: 
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  Морају за први тим да имају најмање једног тренера са 
УЕФА "А" лиценцом под уговором или у сталном радном односу. До 
сезоне 2008/2009. дозвољено рад са "Б" лиценцом. 
  За млађе категорије играча  најмање двојица тренера са 
УЕФА "Б" лиценцом.  
 
 
 
 
 
3. Клубови зонских лига: 
 
  За први тим најмање један тренер са УЕФА "Б" лиценцом,  
до сезоне 2008/2009 дозвољено рад  са "Ц" лиценцом, за млађе 
категорије играча  најмање  један тренер са УЕФА "Ц" лиценцом.  
 
4. Клубови окружних - подручних лига: 
 
  За први тим најмање један тренер са УЕФА "Б" лиценцом,  
до сезоне 2009/2010 дозвољено рад са "Ц" лиценцом. 
  За млађе категорије играча  најмање један тренер са УЕФА 
"Ц" лиценцом.  
 
5. Клубови међуопштинских - општинских лига: 
 
  За први тим најмање један тренер са УЕФА "Ц" лиценцом. 
 
Дозвола за рад-  лиценца 
 

Члан 28. 
  Клубови су дужни да затраже лиценцу за рад свих тренера у 
клубу, најкасније 15 дана пре почетка првенства. 
  Тренери морају поседовати уверење за рад-лиценцу, коју 
издаје надлежни орган (Удружење фудбалских тренера Србије за 
клубове Супер лиге и Прве лиге). 
  За тренере нижих степена такмичења лиценце издају 
надлежни органи које именују удружења тренера надлежних 
територијалних савеза. 
 

Члан 29. 
  Ближе одредбе о статусу тренера, условима под којима се 
издаје лиценца, текст уговора клуб  тренер (типски формулар), обавезе 
клуба и тренера  
регулишу се Правилником о 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 клуб  тренер и 
услове за издавање лиценци, на основу овог Правилника, за тренере и 
клубове републичке лиге и нижих степена такмичења. 
 

Члан 30. 
  Спорове између клубова и тренера решавају органи 
надлежни за спорове између клубова и играча, у складу са 
одговарајућим правилницима. 
 



 7

VIII - ИНСТРУКТОРСКА СЛУЖБА  
 

Члан 31. 
  У реализацији Основног правилника, а у циљу ефикаснијег 
деловања унапређења, координације и усавршавања стручно--
педагошког рада, организује се инструкторско-селекторска служба ФСС и 
регионалних савеза. 
  Инструкторско-селекторска служба делује као орган 
Стручног одбора ФС Србије. 
 

Члан 32. 
  Инструкторско-селекторска служба делује као Колегијум 
инструктора, а састоји се од: инструктора и селектора ФСС и инструктора 
и селектора регионалних савеза. 
 
  Колегијумом инструктора руководи директор сектора за 
омладински фудбал  ФСС у својству координатора. 
 

Члан 33. 
У циљу квалитетног селективног процеса у територијалним 

савезима, директор сектора за омладински фудбал  ФСС у сарадњи са 
територијалним стручним одборима за младе селекције, формира 
стручне штабове  млађих селекција одговарајућег региона. 

Стручни штабови територијалних савеза морају испуњавати 
критеријуме стручности у раду са млађим категоријама (минимум УЕФА 
"Б" лиценца").  
 

Члан 34. 
  Основни циљ и задатак инструкторске службе јесте 
унапређење стручног рада у регионима и клубовима, посебно селекција 
млађих категорија, кроз преношење  дугорочног плана и програм рада 
Стручног одбора. 
 

Члан 35. 
  Инструкторска служба врши обилазак територијалних 
организација и путем селективних утакмица и такмичења евидентира 
играче за основну селекцију. Обиласком и контролом клубова врши се 
увид у испуњавање услова норматива за стручно-педагошки рад 
предвиђени овим Правилником. 

 
Члан 36. 

  Задатак инструкторске службе је да врши инструктажу 
стручних кадрова на својој територији  спровођењем програма Стручног 
одбора ФСС. 
 

Члан 37. 
  Основне и територијалне фудбалске организације дужне су 
да омогуће инструкторској служби увид у све програме стручно--
педагошког рада и праћење њихове практичне реализације. 
 
Програми, стручно усавршавање 
 

Члан 38. 
  Сваки инструктор за свој регион програмира и планира 
активност на основу програма рада Стручног одбора ФСС. 
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  Годишњи програм разрађује се на полугодишње, 
тромесечне и месечне планове рада. Програме и планове рада одобрава 
директор млађих селекција  ФСС. 
 

Члан 39. 
  Инструктори су дужни да директору млађих селекција  ФСС 
достављају полугодишње, тромесечне и месечне планове и програме 
рада, и на крају одговарајућег циклуса, комплетне извештаје о њиховој 
реализацији.  
 

   Члан 40. 
  Инструктор је дужан да прати савремена достигнућа у 
развоју фудбалског спорта, прилагођава га и преноси на основне и 
територијалне организације. 
  Савези су дужни да инструкторима омогуће праћење 
савремених достигнућа кроз обезбеђење стручне литературе и 
присуствовање на свим облицима стручног усавршавања како у земљи, 
тако и у иностранству, као и присуство одређеним предавањима на 
УЕФА школи за тренере ФСС.. 
 
 Избор инструктора, постављање и разрешење 
 

Члан 41. 
  Стручни одбор ФСС, у сарадњи са директором сектора за 
омладински фудбал, предлаже Извршном одбору ФСС именовање 
инструктора у фудбалској организацији који морају да  испуњавају 
следеће услове: 
     •   да имају вишегодишње искуство у раду са млађим категоријама, 
најмање три       године, 
     •   да  имају највећа тренерска звања у фудбалској организацији УЕФА 
"Про" или "А" лиценца", 
     •  да су у фудбалској организацији успешно радили на стручно--
селективним пословима  у клубовима и савезима. 
  Са инструкторима се закључује уговор о раду на једну 
годину. 

 
Члан 42. 

У случају да не испуњавања обавезе предвиђене Основним 
правилником, као и нормативних аката који из њега произилазе, уговор 
са инструктором може се раскинути. 
 
Финансирање инструкторске службе 
 

Члан 43. 
  Спровођење програма инструкторске службе финансира се 
из средстава ФСС и одговарајућих савеза. 
 
IX - СЕЛЕКТОРИ ФС СРБИЈЕ 
 

Члан 44. 
  У складу са организацијом такмичења ФИФА и УЕФА, ФСС 
поставља селекторе за следеће категорије играча: “А“ репрезентација, 
“U-21“, “U-19“, “U-17“и "U-15", женски фудбал и футсал.  
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Извршни одбор ФСС може, на предлог Стручног одбора и 
директора сектора за омладински фудбал,  ради организованог рада са 
селекцијама, поставити селекторе и за селекције пионира и петлића. 
 

Члан 45. 
   Селектори су самостални  у раду и за свој рад одговарају 
директорима и Извршном одбору ФСС. 
 
Задаци селектора 
 

Члан 46. 
  Основни задатак селектора је стварање врхунске селекције 
одговарајућег узраста играча, способне за највеће домете на 
међународним такмичењима, а за млађе категорије и селектирање и 
стварање играча за „А“ репрезентацију.  
 

Члан 47. 
  Сви селектори обавезни су да тесно сарађују, пре свега са 
селекторима млађе узрасне категорије од оне коју  тренутно воде. 
 
 

Члан 48. 
  На основу календара ФИФА и УЕФА такмичења, селектори 
су дужни да израде најмање двогодишњи план и програм рада са 
одговарајућим припремама, турнирима и пријатељским утакмицама које 
одобрава Стручни одбор. 
 

Члан 49. 
  Селектори млађих категорија играча дужни су да 
непрекидно прате напредовање играча током турнира, пријатељских 
утакмица и припрема и врше  допунску селекцију неопходну за стварање 
врхунског тима. 
 

Члан 50. 
  У сарадњи са директором млађих категорија ФСС, 
селектори млађих категорија предлажу формирање стручних штабова. 
Чланови стручног  штаба морају  испуњавати следеће услове: 
 
• Да имају вишегодишње искуство у раду са млађим категоријама 
(најмање три  године), 
• да су у фудбалској организацији успешно радили на стручно-
селективним пословима  у клубовима и савезима и 
• да имају потребна звања за своје функције.  
 

Члан 51. 
  Сви селектори млађих категорија обавезни су да учествују у 
програмима инструкторске службе и процесу школовања тренера према 
плану и програму Стручног одбора и Стручног већа школе за тренере.   
 

Члан 52. 
  Селектори млађих категорија су дужни да директору сектора  
за омладински фудбал достављају полугодишње, тромесечне и месечне 
планове и програме рада, и на крају одговарајућег циклуса, комплетне 
извештаје о реализацији плана и програма.  
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                        Селектори су дужни да, осим програма, израде дугорочну 
визију развоја своје селекције.  
                        Селектор „А“ репрезентације предлаже смернице за развој 
играча из млађих селекција у циљу стварања врхунских играча за 
потребе „А“ репрезентације. 
 

Члан 53. 
  Права и обавезе чланова стручног штаба регулишу се 
интерним актима радне заједнице ФСС.    
 
Избор селектора, постављање и разрешење 
 

Члан 54. 
  Директор сектора за омладински фудбал ФСС, уз 
консултацију са стручним одбором ФСС,  предлаже Извршном одбору 
ФСС именовање селектора за млађе селекције.   
   Директор "А" тима и младе репрезентације, уз консултацију 
са Стручним одбором ФСС,  предлаже Извршном одбору именовање 
селектора "А" и младе репрезентације. 

Селектори морају да  испуњавају следеће услове: 
 
            ·   Селектор „А“ и „U-21“  - УЕФА „Про“ лиценца 

·   селектор „U-19“ и „U-17“  - УЕФА „А“ лиценца 
·   остали селектори - УЕФА „Б“ лиценца. 

 
Члан 55. 

  Са селекторима се закључује уговор о раду. 
 

    Члан 56. 
   Селектор се може разрешити и пре  истека уговора, у 
случају да не испуњава план и програма рада,  односно у подбачају 
планираних резултата своје селекције.  

 
X - ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 

Члан 57. 
  За неиспуњавање обавеза предвиђених Основним 
правилником, као и нормативних аката који из њега произилазе, 
покренуће се поступак по одредбама Дисциплинског правилника ФСС. 
 
XI - ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 58. 
  Сви прописи у фудбалским организацијама, који се односе 
на стручно-педагошки рад, морају се ускладити са одредбама овог 
Правилника, у року од шест месеци од дана његовог ступања на снагу. 
 

Члан 59. 
  Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 
Основни Правилник о стручно-педагошком раду у организацијама 
("Збирка прописа ФС СЦГ", јун 2004.г.). 

Члан 60. 
  Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу ФС Србије "Фудбал". 
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           ПРЕДСЕДНИК 
 
                мр Звездан ТЕРЗИЋ 
 


