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На основу члана 23. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2016) и члана 45. Статута Фудбалског савеза
Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 18/2016), Извршни одбор ФС Србије, на седници одржаној 15.06.2017. године,
донео је

ПРАВИЛНИК
О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ЕДУКАЦИЈУ ТРЕНЕРА
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се уређује начин и организација рада Центра за едукацију тренера Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту: Центар). Материја коју Правилник обухвата је у директној вези са
образовањем за стицање знања и лиценци тренерског нивоа у складу са Тренерском конвенцијом и директивама УЕФА, као и осталих
стручних кадрова од значаја за развој фудбала на територији Србије
и то:
• управљање и организација Центра,
• начин и организација вођења образовног процеса за све нивое предвиђене Правилником,
• услови за упис кандидата,

СТРАНА 1022

ФУДБАЛ, 21.06.2017.

БРОЈ 25

• трајање образовања различитих нивоа,
• начин организовања и процедуре провере стечених знања,
• права и обавезе полазника Центра,
• сачињавање интерних аката Центра,
• друга питања у вези са радом Центра.
Члан 2.
Центар функционише као организациона целина у Спортском
сектору Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту: ФСС)- Одељења
за едукацију кадрова у фудбалу, тј. у складу са унутрашњом организацијом која је предивиђена Правилником о организацији и систематизацији послова у ФСС-у (усвојеним 12. 07. 2016. под бр. 02-1415/1).
II – ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА
Члан 3.
Центар, на основу Тренерске конвенције УЕФА и других прописа,
обавља делатност оспособљавања и усавршавања фудбалских
тренера и осталих фудбалских кадрова за различите нивое и осталих сегмената за развој фудбала на територији ФСС:
УЕФА нивои:
• УЕФА ”ПРО” ниво,
• УЕФА омладински елитни ниво (”А” ниво),
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• УЕФА ”А” ниво,
• УЕФА ”Б” ниво,
• УЕФА ”Специјалистички ниво”:
o специјалиста за рад са голманима (”А” ниво),
o специјалиста Футсал тренер (”Б” ниво)
Национални нивои:
• ”ПРО” ниво,
• ”А” ниво,
• ”Б” ниво,
• ”Ц” ниво,
• ”Д” ниво,
• национални специјалистички нивои:
		

o

тренер физичке припреме,

		

o

тренер голмана,

		

o

тренер футсала

		

o

тренер женског фудбала.
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Центар се бави и образовањем осталих сегмената развоја фудбала на простору републике Србије од важности за развој фудбалске мисли, струке и науке, кроз Програме стручних дисциплина.
• фудбалски новинар,
• менаџмент у фудбалу,
• маркетинг у фудбалу,
• скаутинг и истраживања у фудбалу и
Поред делатности из става 1. овог члана, Центар се бави и:
• образовањем свих актера фудбалског спорта (тренера, играча, фудбалских радника, новинара ...),
• израдом планова и програма за опште усавршавање тренера;
• израдом планова и програма за специфично фудбалско образовање;
• образовањем тренера ради стицања нових сазнања – перманенто образовање, а у смислу продужења важности лиценци;
• организацијом стручних семинара,
• истраживачком делатношћу и предлаже израду и издавање
образовног материјала (монографија, уџбеника, књига, часописа,
практикума, радних свезака, ...),
• повезивањем са осталим стручним службама Спортског сектора (”А” репрезентација, млађе репрезентативне селекције,
Одељење за женски фудбал и футсал, Судијско одељење, инструкторска служба, Стручно-струковна организација тренера, Комисија
за развој фудбала, ...),
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• организацијом уписа кандидата на све нивое и облике образовања,
• организацијом провере стечених знања на свим нивоима;
• издавањем одговарајућих диплома и других докумената релевантних за образовање тренера;
• радом на евидентирању и архивирању документације, укључујући и електронску базу података;
Образовање кандидата се одвија у одређеном временском интервалу по принципу блок наставе, на принципу семестра, модула и
семинара.
Образовање кандидата за све тренерске нивое и остале облике
образовања из става 1. овог члана, обавља се искључиво у складу
са директивама УЕФА Тренерске конвенције (издање 2015. године),
планом и програмом Центра и потребама стручног развоја српског
фудбала.
III – ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТРА
Члан 4.
На основу овлашћења из Статута ФС Србије, Извршни одбор
ФСС обавља следеће послове у вези рада Центра, и то:
• усваја Правилник и сва остала интерна акта Центра,
• поставља руководиоце Центра и бира органе Центра на предлог директора Спортског сектора и генералног секретара ФСС,
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• усваја годишње извештаје о раду Центра сачињених од стране директора образовања Центра,
• усваја трошковник Центра,
• разматра и усваја извештаје о финансијском пословању Центра,
• именује Стручно веће Центра, на предлог директора Спортског сектора,
• доноси коначне одлуке по жалбама полазника Центра на одлуке директора Центра и
• обавља и све друге послове везане за рад Центра, а који нису
предвиђени другим актима Центра.
Члан 5.
Основна начела организације Центра утврђена су Правилником
о организацији и систематизацији послова у ФСС.
Органи Центра су:
o

Стручно веће,

o

Наставно веће,

o

директор образовања Центра,

o

Менаџери за едукацију

o

административни асистент.
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Члан 6.
Стручно веће Центра је саветодавно–стручни орган који има
5 (пет) чланова и које бира Извршни одбор ФСС (на предлог директора Спортског сектора и генералног секретара ФСС) на период од
4 (четири) године, уз могућност поновног избора.
Најстарији члан Стручног већа је председник Стручног већа Центра.
Стручно веће Центра, својим пословником, уређује форму и начин вођења седница.
Стручно веће обавља следеће послове:
• анализира и предлаже нова решења, везана за сву проблематику образовања фудбалских тренера у склопу ФСС, директору
Спортског сектора и Извршном одбору ФСС,
• усваја наставне планове рада Центра, на предлог Наставног
већа Центра,
• усваја наставне програме рада Центра, на предлог Наставног
већа Центра,
• усваја и одобрава периодичне планове рада Центра на предлог директора Центра,
• одобрава програм развоја истраживачког рада на предлог
Наставног већа Центра,
• разматра и прилагођава раније стечене националне дипломе
/А, Б нивоа/ тренерских звања, на предлог директора Центра,
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• разматра и усваја упис кандидата по скраћеној процедури, на
предлог директора Центра,
• именује испитне комисије на предлог Наставног већа,
• усваја стручну литературу за различите нивое и облике едукације, на предлог Наставног већа,
• обавља све друге послове од интереса за рад Центра.
Члан 7.
Наставно веће Центра је саветодавно–стручни орган који је
састављен од носилаца програма, чланова које бира Стручно веће,
а на предлог директора образовања Центра.
Председавајући Наставног већа је директор образовања Центра
по функцији.
Наствано веће Центра, својим пословником уређује форму и
начин вођења седница.
Наставно веће обавља следеће послове:
• анализира, разматра и шаље на усвајање планове Стручном
већу Центра, а на предлог директора образовања Центра,
• анализира, разматра и шаље на усвајање програме Стручном
већу Центра, а на предлог директора образовања Центра,
• анализира постојећа и предлаже нова наставна решења, везана за проблематику реализације наставних садржаја и рада
фудбалских тренера у склопу ФСС, Стручном већу Центра,
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• разматра и предлаже програм развоја истраживачког рада,
Стручном већу Центра, а на предлог директора образовања Центра,
• разматра и предлаже именовање испитних комисија Стручном већу Центра, а на предлог директора образовања Центра,
• предлаже стручну литературу Стручном већу Центра, за различите нивое едукације, а на предлог директора образовања Центра,
• обавља све друге послове од интереса за рад Центра.
Члан 8.
Центром руководи директор образовања Центра, кога на период од 4 (четири) године бира Извршни одбор ФСС, а на предлог
директора Спортског сектора и генералног секретара ФСС.
По завршетку мандата директор образовања Центра може бити
поново биран.
Директор образовања Центра обавља следеће послове:
• представља Центар у оквиру овлашћења утврђених овим
правилником,
• руководи активностима везаним за сарадњу са територијалним савезима, другим националним фудбалским савезима и УЕФА
по питањима стручног образовања и оспособљавања кадрова,
• предлаже Стручном већу, на усвајање хонорарне стручне сараднике (носиоце програма, менторе, професоре, предаваче, ин-
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структоре, демонстраторе) од значаја за реализацију наставних активности Центра,
• руководи Наставним већем Центра,
• предлаже могућности остваривања међународне сарадње у
области наставе и образовања,
• планира извођење наставних садржаја и предлаже Наставном већу Центра,
• програмира извођење наставних садржаја и предлаже Наставном већу Центра,
• координира рад носилаца програма свих нивоа, ментора и
инструктора Центра,
• предлаже Наставном већу на усвајање састав испитне комисије за све нивое образовања,
• сачињава и извршава програме образовања едукатора – носилаца програма, инструктора, предавача, различитих нивоа образовања,
• координира активности у сачињавању научних тема везаних
за различите нивое образовања, са професорима, чију надлежност
одобри Стручно веће Центра,
• предлаже стручну литературу Наставном већу на разматрање,
• председава седницама Комисије за упис на УЕФА/ФСС ”ПРО”
и ”А” ниво,
• решава захтеве и молбе полазника Центра,

БРОЈ 25

ФУДБАЛ, 21.06.2017.

СТРАНА 1031

• обавља и друге послове од интереса за унапређивање наставног процеса и друге послове одређене овим правилником,
• иницира мере од интереса за развој Центра и предлаже их
Стручном већу,
• предлаже најбоље тренере генерације, а у вези уписа на
УЕФА ”А” ниво, по скраћеној процедури, а на основу предлога директора образовања Центра,
• одобрава све листе кандидата за УЕФА/ФСС нивое курсева,
• подноси на оцену анализе и извештаје о раду Центра Стручном већу,
• подноси извештај о раду Центра Извршном одбору ФСС,
• обавља и све друге послове које му повери Извршни одбор
ФСС.
Члан 9.
Послови и задаци менаџера за едукацију и административног
асистента регулисани су одговарајућим уговорима о раду.
Члан 10.
Носилац програма или ментор класе је стручно лице које је
одредио директор образовања Центра и који је стручно оспособљен
да извршава следеће послове Центра:
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• реализује наставне садржаје усвојене на Стручном већу Центра,
• контролише непосредно извршење плана и програма наставе
Центра, усвојене на Стручном већу Центра,
• контролише рад по предвиђеним темама професора и наставника,
• врши евалуацију спроведене наставе у оквиру програма,
• подноси извештај о раду и реализованој настави директору
образовања Центра,
• обавља и друге послове по налогу директора образовања
Центра.
Члан 11.
У оквиру Центра, поред послова и задатака који су утврђени систематизацијом (Правилник о организацији и систематизацији послова у ФСС-у усвојеног 12. 07. 2016. године и заведено под бројем
02-1415/1) и чији извршиоци су у редовном радном односу, едукативну функцију обављају и професори, ментори, предавачи, инструктори и демонстратори.
Професори који у Центру врше образовање тренера из специфичних (Теорије и методике фудбала, Теорије и технологије фудбала и Теорије и праксе фудбала) и општих области предмета (социо-
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логија, педагогија, психологија, физиологија, анатомија, спортска
медицина, ...) морају имати академска звања (доцент, ванредни или
редовни професор).
Ментори могу бити истакнути тренери са дугогодишњим искуством и тренери са највишим УЕФА нивоом образовања, у раду са
клубовима на елитном нивоу или селектори националних селекција.
Предавачи могу бити истакнути тренери са наведеним УЕФА
звањима истог или вишег нивоа од оног на којем остварују предавања из матичног и других националних фудбалских савеза.
Инструктори су стручњаци који реализују теоријско-практичне
делове наставе из фудбала, за све нивое образовања, с тим да морају имати УЕФА диплому вишег или истог нивоа од онога на којем
остварују теоријски или практични део наставе. Могу бити носиоци
програма одређених нивоа за спровођење одређених програма у
нижим организационим јединицама ФСС или одређених програма
специјалистичких звања.
Демонстратори учествују у спровођењу наставе и своју функцију обављају само уз присуство предавача (теоријски и/или практични део) или инструктора.
Права и обавезе свих образовних функција, одређују се Директивом Центра, коју доноси Извршни одбор ФСС-а, а на предлог директора образовања Центра, Стручног већа Центра и директора
Спортског сектора ФСС.
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IV – УСЛОВИ ЗА УПИС И ОБРАЗОВАЊЕ КАНДИДАТА
Члан 12.
За одговарајуће стручно оспособљавање, односно за добијање
лиценце, може се пријавити сва лица (у даљем тексту: кандидат),
који испуњава опште и посебне услове утврђене законом и овим
Правлиником.
Упис кандидата на УЕФА ”ПРО” и УЕФА ”А” ниво, може се објавити и дефинисати објавом или одређивањем листе кандидата, коју
одобрава Стручно веће Центра, а на предлог директора образовања Центра.
Листу кандидата за упис путем конкурса, УЕФА ”ПРО” и УЕФА ”А”
нивоа лиценце утврђује Комисија од три члана, коју чине директор
образовања Центра (као председник Комисије), председник/представник стручне струковне организације тренера ФСС-е и председник/представник Стручног већа Центра.
Ранг листа кандидата се формира на основу постигнутих резултата – оцена на полагању испита за УЕФА ”А”, односно УЕФА ”Б”
лиценцу, пријемног испита и укупног разултата рада у тренерској
или играчкој каријери кандидата, а на основу целокупног (детаљније
је разјашњен систем рангирања у члану 16 овог правилника).
Стручно веће објављује прелиминарну ранг листу и након истека времена за жалбе, Стручно веће, а на предлог Комисије, верификује коначну ранг листу кандидата.
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Обавештење о расписивању објаве, са свим неопходним подацима, објављују се у спортским дневним листовима и интернет порталима као и званичним интернет сајтовима ФСС-а (www.fss.rs) и
евентуално на сајту Центра.
За остале нивое лиценцирања упис се врши током одређених
периода који су усвојени на Стручном већу, предавањем потребне
документације, полагањем и уплатом пријемног испита и извршеном
уплатом школарине за ниво који одреди директор образовања Центра на основу информације надлежних лица о прегледу достављене
документације.
Члан 13.
Сви кандидати морају да прођу све нивое образовања у оквиру развојног пута за који се определе.
Кандидати који желе да се пријаве, на одређени програм образовања Центра треба да доставе следеће документе, односно да
испуне следеће услове:
Општи услови:
• извод из матичне књиге рођених,
• спортска и професионална биографија,
• потврде о играчком искуству потписане и оверене од стране
представника клубова и националних савеза или доказ са сајтова
који се баве архивирањем стручних активности актера фудбала,
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• здравствено уверење (не старије од шест месеци),
• завршено најмање средње образовање у четворогодишњем
трајању са дипломом акредитоване државне установе или
• за тренерске лиценце и сертификате завршено најмање
средње образовање у трогодишњем трајању са дипломом акредитоване државне установе за кандидате, а на предлог директора образовања Центра, који су остварили професионалну играчку каријеру
у трајању од 7 година или 200 одиграних утакмица на врхунском
нивоу - национална супер лига или више од 50 наступа за сениорску
репрезентацију,
• да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним
за обављање стручног рада у фудбалу док трају правне последице
осуде (по основу изјаве кандидата),
• поред наведених општих услова, од кандидата се може тражити да полажу и тест способности или интервију (тест психолошких
спосоности - когнитивних и конативних способности и/или тест информисаности о фудбалу, познавање најмање једног страног језика), који утврђује Центар, а одобрава УЕФА Јира Панел.
Посебни услови:
УЕФА ПРОГРАМИ
УЕФА ”Б” дипломе
Кандидат се опредељује, у пријави, у коју категорију кандидата
подноси конкурсну документацију (категорија ”тренерска каријера”
категорија ”играчка каријера”)
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Категорија – ”тренерска каријера” (50% кандидата од укупно одобрене квоте од стране УЕФА)
• поседовање националне ”Ц” лиценце и
• најмање једна годинa активног рада у организованим фудбалским клубовима са том лиценцом или
• студенти струковних студија факултета спорта и физичког
васпитања-смер фудбал, по завршеном школовању и поседовању
”Д” националне лиценце и
• најмање једна годинa рада у организованим фудбалским клубовима или
• студенти академских студија који су усмерили фудбал као
предмет (Теорија и технологија фудбала) по завршеном школовању
и
•

поседовању ”Д” националне лиценце и најмање једна годинa

рада у организованим фудбалским клубовима.
У случају да се јави већи број кандидата од прописаног овим
Правилником, приликом одабира кандидата који треба да буду на
списку примљених потребно је руководити се следећим додатним
критеријумима:
• у категорији ”тренерске каријере” предност имају кандидати
који су у дужем временском периоду били ангажовани у раду екипа
са националном ”Ц” лиценцом.
Категорија – ”играчака каријера” (50% од укупно одобрене
квоте од стране УЕФА)
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• кандидати који су наступали као играчи у највишем рангу
такмичења (нивоа Супер лиге Србије или неког другог националног
првенства у истом нивоу) у трајању од најмање шест година,
У случају да се јави већи број кандидата од прописаног овим
Правилником, приликом одабира кандидата који треба да буду на
списку примљених потребно је руководити се следећим додатним
критеријумима:
• у категорији ”играчке каријере” предност имају кандидати који
су остварили већи број наступа у репрезентативним селекцијама ”А”
тима или
• дужи играчки стаж на нивоу врхунског фудбала,
УЕФА ”Б” дипломе – ”на даљину” или ”он лајн” похађање лиценце
Кандидати који испуњавају услове из дела о посебним условима
за пријем на ”Б” тренерски ниво, а нису у могућности да због професионалног ангажмана у фудбалским клубовима да присуствују редовној настави, може Стручно веће, а на предлог директора образовања Центра да одобри студирање ”на даљину” или ”он лине” похађање за УЕФА ”Б” лиценцу.
УЕФА ”А” дипломе
Кандидат се опредељује, у пријави за конкурс, у коју категорију
кандидата подноси конкурсну документацију (категорија ”тренерска
каријера”, категорија ”играчка каријера).
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Категорија – ”тренерска каријера” (50% кандидата од укупно одобрене квоте од стране УЕФА)
• важећу УЕФА ”Б” лиценцу,
• најмање годину активног стручног рада у звању Тренер са
УЕФА ”Б” лиценцом.
• пролазни резултати на тесту психолошких способности (когнитивних и конативних способности),
• пролазни резултати на тесту знања и информисаности о
фудбалу и
• познавање најмање једног страног језика.
У случају да се јави већи број кандидата од прописаног овим
Правилником, приликом одабира кандидата који треба да буду на
списку примљених потребно је руководити се следећим додатним
критеријуми
• у категорији ”тренерске каријере” предност има кандидат који
је у дужем временском периоду био ангажован у млађим категоријама првог и другог ранга такмичења са УЕФА ”Б” лиценцом,
• предност имају кандидати који су радили са УЕФА ”Б” лиценцом у дужем временском периоду као шеф стручног штаба у четвртом рангу такмичења сениорских екипа,
Категорија – ”играчака каријера” (50% од укупно одобрене квоте
од стране УЕФА)
• Важећу УЕФА ”Б” лиценцу,
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• кандидати који су наступали као играчи у највишем рангу
такмичења (нивоа Супер лиге Србије или неког другог националног
првенства у истом нивоу) у трајању од најмање седам година,
• најмање годину дана активног стручног рада у звању Тренер
са УЕФА лиценцом ”Б”,
• пролазни резултати на тесту психолошких способности (когнитивних и конативних способности);
• пролазни резултати на тесту знања и информисаности о
фудбалу и
• познавање најмање једног страног језика.
У случају да се јави већи број кандидата од прописаног овим
Правилником, приликом одабира кандидата који треба да буду на
списку примљених потребно је руководити се следећим додатним
критеријумима:
• у категорији ”играчке каријере” предност имају кандидати који
су остварили већи број наступа у репрезентативним селекцијама ”А”
тима или дужи играчки стаж на нивоу врхунског фудбала
Бивши играчи уколико конкуришу према играчкој каријери – (професионални играчи са најмање 50 (педесет) утакмица за државни
тим, (”А” репрезентација) или за сениорски тим клуба у УЕФА елитним такмичењима, Лига шампиона, Лига Европе или професионални играч с дужим играчким стажом који је играо најмање седам пуних година као професионалац у лиги највишег ранга (Супер лига
Србије или први ранг такмичења националних лига) или 200 (двес-
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тотине утакмица) могу бити изузети (уз одобрење Стручног већа) из
захтева о години активног стручног рада у звању тренер са УЕФА ”Б”
лиценцом.
По скраћеној процедури, најбољи истакнути тренери генерације
по предлогу носиоца програма ”Б” лиценце датог региона, уз одобрење Стручног већа, а на предлог директора образовања Центра,
и на основу резултата и оцена остварених у образовању и процедури провере знања за УЕФА ”Б” нивоа, могу бити изузети из захтева
о години дана активног стручног рада у звању тренер са УЕФА ”Б”
лиценцом.
УЕФА ”ПРО” дипломе
Кандидат се опредељује, у пријави за конкурс, у коју категорију
кандидата подноси конкурсну документацију (категорија ”тренерска
каријера”, категорија ”играчка каријера” или у категорију ”посебне
заслуге”)
Категорија – ”тренерска каријера” (40% кандидата од укупно
одобрене квоте од стране УЕФА)
• важећу УЕФА ”А” лиценцу,
• високе (врло добре и одличне) оцене из ”А” нивоа и препоруке о способностима директора образовања Центра, а на предлог
носилаца Програма, и
• најмање једна година активног стручног рада са УЕФА ”А”
лиценцом у националној ”А” селекцији у својству првог асистента,
или
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• најмање две године активног стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у првом рангу такмичења, у својству лиценцираног првог
асистента, или
• најмање две године активног стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у националним селекцијама млађих узрасних категорија
(У21; У19; У17;) у својству селектора, или
• најмање две године активног стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у другом рангу такмичења, у својству лиценцираног првог
асистента, или
• најмање две године активног стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у трећем или нижем рангу такмичења, у својству лиценцираног шефа стручног штаба, или
• најмање две године активног стручног рада са УЕФА „А“ лиценцом у млађим узрасним категоријама (У21; У19; У17;) клубова
првог разреда у својству првог тренера.
У случају да се пријави већи број кандидата са оствареним основним критеријумима, за рангирање према ”тренерској каријери”
предност имају кандидати према следећем редоследу:
Додатни критеријуми за рангирање кандидата:
• предност има кандидат који је у дужем временском периоду
био ангажован у репрезентативној селекцији у раду са ”А” тимом са
УЕФА ”А” лиценцом ;
• предност има кандидат који је у дужем временском периоду
био ангажован као део стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у првом
рангу такмичења, у својству лиценцираног првог асистента тренера
сениорске екипе,
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• предност има кандидат који је у дужем временском периоду
био ангажован као део стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у националним селекцијама млађих узрасних категорија (У21; У19; У17)
у својству селектора,
• предност има кандидат који је у дужем временском периоду
био ангажован као део стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у другом рангу такмичења, у својству лиценцираног првог асистента,
• предност има кандидат који је у дужем временском периоду
био ангажован као део стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у
трећем рангу такмичења, у својству лиценцираног шефа стручног
штаба,
• предност има кандидат који је завршио Факултет спорта и
физичког васпитања,
У случају да се не пријави довољан број кандидата са прописаним условима (и након формирања листе кандидата који испуњавају услове) примењује се рангирање на основу тога ко је од кандидата у дужем временском периоду био ангажован у репрезентативној селекцији, затим у првом рангу такмичења, националним селекцијама ФСС-а,

у другом рангу такмичења или у трећем рангу

такмичења.
Категорија – ”играчака каријера” (50% од укупно одобрене
квоте од стране УЕФА)
• важећу УЕФА ”А” лиценцу,
• високе (врло добре и одличне) оцене из ”А” нивоа и препоруке о способностима директора образовања Центра,
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• најмање годину дана тренерског искуства као носиоци УЕФА
”А” лиценце,
• професионални играч с дужим играчким стажом који је играо
најмање седам пуних година као професионалац у лиги највишег
ранга (Супер лига Србије или први ранг такмичења националних
лига) 200 (двестотине утакмица) и који је одиграо најмање 50 (педесет) међународних утакмица у државном тиму, односно ”А” репрезентацији или одиграо 50 (педесет) међународних утакмица за први
тим клуба у УЕФА такмичењима, а на писани захтев, може да буде
изузет од стране УЕФА од услова који прописује тренерско искуство,
• професионални играч с дужим играчким стажом који је играо
најмање седам пуних година као професионалац у лиги највишег
ранга (Супер лига Србије или први ранг такмичења националних
лига) 200 (двестотине утакмица) и који је одиграо најмање 50 (педесет) међународних утакмица у државном тиму, односно ”А” репрезентацији или одиграо 50 (педесет) међународних утакмица за први
тим клуба у УЕФА такмичењима, и успешно завршио специјалан
курс који обједињује садржај курса за УЕФА ”Б” и УЕФА ”А” (”Б+А”
ниво) диплому, а на писани захтев може да похађа курс за УЕФА
”ПРО” диплому и да буде изузет од стране УЕФА од услова који прописује тренерско искуство,
У случају да се пријави већи број кандидата са оствареним основним критеријумима, за рангирање према ”играчкој каријери”
предност имају кандидати према следећем редоследу:
Додатни критеријуми за рангирање кандидата:
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предност имају кандидати који имају више наступа у

репрезентативној ”А” селекцији,
o

предност имају кандидати који имају више наступа у

УЕФА елитном такмичењу - Лиги шампиона,
o

предност имају кандидати који имају више наступа у

осталим међународним УЕФА такмичењима - Лиги Европе,
o

предност има кандидат који има више наступа у елит-

ним (први ранг такмичења, куп такмичењима) националним такмичењима,
У случају да се не пријави довољан број кандидата са прописаним условима (и након формирања листе кандидата који испуњавају услове) примењује се рангирање на основу тога ко је од кандидата у дужем временском периоду био ангажован у репрезентативној селекцији, затим у првом рангу такмичења, националним селекцијама ФСС-а,

у другом рангу такмичења или у трећем рангу

такмичења.
Категорија ”Посебне заслуге” (10% од укупно одобрене квоте од стране УЕФА)
o

важећу УЕФА ”А” лиценцу,

o

високе (врло добре и одличне) оцене из ”А” нивоа и

препоруке о способностима директора образовања Центра,
o

најмање две године тренерског искуства као носиоси

УЕФА ”А” лиценце,
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У случају да се пријави већи број кандидата са оствареним основним и посебним критеријумима, за рангирање према категорији
”посебне заслуге” предност имају кандидати по препоруци директора образовања Центра, а усвојеним на Стручном већу Центра из
следећих групација фудбалских актера:
• заслужни играчи, тренери, директори, инструктори, професори спорта и физичког васпитања (ангажовани у стручним штабовима, као лиценцирани тренери са одговарајућим лиценцама) у
фудбалском спорту и који могу бити у функцији развоја фудбала,
националног фудбалског савеза или Центра.
Право за допуну листе кандидата имају директор Спортског сектора и председник ФСС.
УЕФА ”А” тренерска диплома за омладински фудбал - ”Елитни
ниво”
За упис на диплому УЕФА”А” за омладински фудбал – елитни
ниво, кандидати поред општих услова треба да поседују:
• важећа УЕФА ”А” диплома,
• најмање две године стручног рада у звању тренер са лиценцом УЕФА ”А” у омладинским селекцијама такмичења на елитном
(клубови чије се селекције такмиче у првом или другом рангу такмичења, У19, У17, У15) нивоу или
• најмање година стручног рада у звању тренер са УЕФА ”А”
лиценцом у својству шефа стручног штаба.
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У случају да се јави већи број кандидата од прописаног овим
Правилником, приликом одабира кандидата који треба да буду на
списку примљених потребно је руководити се следећим додатним
критеријумима:
• предност има кандидат који је у дужем временском периоду
био ангажован као део стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у националним селекцијама млађих узрасних категорија (У21; У19; У17;)
у својству селектора,
• предност има кандидат који је у дужем временском периоду
био ангажован у млађим категоријама првог и другог ранга такмичења са УЕФА ”A” лиценцом,
• предност има кандидат ca завршеним академским студијама
који je усмериo фудбал као предмет (Теорија и технологија фудбала)
• предност има кандидат са завршеним струковним студијама
Факултета спорта и физичког васпитања, смер фудбал,
УЕФА ”Б” диплома, специјалистичка тренерска лиценца – ФУТСАЛ
• поседовање националног Футсал сертификата и националне
футсал лиценце или
• поседовање УЕФА ”Б” лиценце и
• најмање 6 година активног бављења ”великим” фудбалом
или
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• најмање 3 године активног бављења футсалом и
• додатне критеријуме које одреди Стручно веће Центра (због
развојног карактера УЕФА ФУТСАЛ Програма).
УЕФА ”А” диплома, специјалистичка тренерска лиценца – Рад
са голманима
Кандидат се опредељује, у пријави за конкурс, у коју категорију
кандидата подноси конкурсну документацију (категорија ”тренерска
каријера”, категорија ”играчка каријера”
По играчкој каријери
• важећа ”Б” лиценца,
• завршен курс на националном нивоу за тренер специјалиста
за рад са голманима и
• голман са 200 (двестотине) одиграних утакмица у сениорској
професионалној екипи или
• по играчкој каријери – голман са 10 (десет) наступа за сениорску репрезентацију своје земље или
• једна година радног искуства у својству тренера специјалисте
за голмане – сениори елитног нивоа или
• две године радног искуства у својству тренера специјалисте
за голмане – сениори нижег нивоа или са млађим узрасним категоријама,
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• тест психолошких способности (когнитивних и конативних
способности),
• тест информисаности о фудбалу,
• познавање најмање једног страног језика.
По тренерској каријери
• важећа ”Б” лиценца и
• завршен курс на националном нивоу за тренера специјалисте
за рад са голманима и
• три године радног искуства у својству тренера специјалисте у
раду са голманима сениорима или млађим узрасним категоријама
на елитном нивоу,
• тест психолошких способности (когнитивних и конативних
способности),
• тест информисаности о фудбалу и
• познавање најмање једног страног језика.
У случају да се пријави већи број кандидата са оствареним основним критеријумима, за рангирање према ”играчкој каријери”
предност имају кандидати према следећем редоследу:
Додатни критеријуми за рангирање кандидата:
• Предност имају кандидати који су били ангажовани као тренери специјалисти за рад са голманима у раду са голманима ”А” репрезентације,
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• предност имају кандидати који имају већи број наступа за ”А”
националну селекцију,
• предност имају кандидати који су били ангажовани као тренери специјалисти за рад са голманима на професионалном сениорском нивоу такмичења у дужем временском периоду,
• предност имају кандидати који су у дужем временском периоду били активни голмани елитних такмичења на националном нивоу,
• предност имају кандидати који имају дуже временско искуство
у раду као тренери специјалисти за рад са голманима са млађим
категоријама
КУРСЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ПРОГРАМА:
Тренерски сертификат ”ПРО” ниво
Потпуно су идентични критеријуми и процедуре као и за УЕФА
”ПРО” ниво. У процесу пријављивања кандидата за пријем на тренерски ”ПРО” ниво кандидати који неуспеју да се школују на тренерском УЕФА ”ПРО” нивоу имају могућност да се школују на ”ПРО”
нивоу.
Дакле, Кандидат се опредељује, у пријави за конкурс, у коју категорију кандидата подноси конкурсну документацију (категорија
”тренерска каријера”, категорија ”играчка каријера” или у категорију
”посебне заслуге”)
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Категорија – ”тренерска каријера” (40% кандидата од укупно
одобрене квоте од стране УЕФА)
• важећу УЕФА ”А” лиценцу,
• високе (врло добре и одличне) оцене из ”А” нивоа и препоруке о способностима директора образовања Центра, а на предлог
носилаца Програма, и
• најмање једна година активног стручног рада са УЕФА ”А”
лиценцом у националној ”А” селекцији у својству првог асистента,
или
• најмање две године активног стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у првом рангу такмичења, у својству лиценцираног првог
асистента, или
• најмање две године активног стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у националним селекцијама млађих узрасних категорија
(У21; У19; У17;) у својству селектора, или
• најмање две године активног стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у другом рангу такмичења, у својству лиценцираног првог
асистента, или
• најмање две године активног стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у трећем или нижем рангу такмичења, у својству лиценцираног шефа стручног штаба, или
• најмање две године активног стручног рада са УЕФА „А“ лиценцом у млађим узрасним категоријама (У21; У19; У17;) клубова
првог разреда у својству првог тренера.
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У случају да се пријави већи број кандидата са оствареним основним критеријумима, за рангирање према ”тренерској каријери”
предност имају кандидати према следећем редоследу:
Додатни критеријуми за рангирање кандидата:
• предност има кандидат који је у дужем временском периоду
био ангажован у репрезентативној селекцији у раду са ”А” тимом са
УЕФА ”А” лиценцом ;
• предност има кандидат који је у дужем временском периоду
био ангажован као део стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у првом
рангу такмичења, у својству лиценцираног првог асистента тренера
сениорске екипе,
• предност има кандидат који је у дужем временском периоду
био ангажован као део стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у националним селекцијама млађих узрасних категорија (У21; У19; У17;)
у својству селектора,
• предност има кандидат који је у дужем временском периоду
био ангажован као део стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у другом рангу такмичења, у својству лиценцираног првог асистента,
• предност има кандидат који је у дужем временском периоду
био ангажован као део стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у
трећем рангу такмичења, у својству лиценцираног шефа стручног
штаба,
• предност има кандидат који је завршио факултет спорта и
физичког васпитања,
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У случају да се не пријави довољан број кандидата са прописаним условима (и након формирања листе кандидата који испуњавају услове) примењује се рангирање на основу тога ко је од кандидата у дужем временском периоду био ангажован у репрезентативној селекцији, затим у првом рангу такмичења, националним селекцијама ФСС-а,

у другом рангу такмичења или у трећем рангу

такмичења.
Категорија – ”играчака каријера” (50% од укупно одобрене
квоте од стране УЕФА)
• важећу УЕФА ”А” лиценцу,
• високе (врло добре и одличне) оцене из ”А” нивоа и препоруке о способностима директора образовања Центра,
• најмање годину дана тренерског искуства као носиоци УЕФА
”А” лиценце,
• професионални играч с дужим играчким стажом који је играо
најмање седам пуних година као професионалац у лиги највишег
ранга (Супер лига Србије или први ранг такмичења националних
лига) 200 (двестотине утакмица) и који је одиграо најмање 50 (педесет) међународних утакмица у државном тиму, односно ”А” репрезентацији или одиграо 50 (педесет) међународних утакмица за први
тим клуба у УЕФА такмичењима, а на писани захтев, може да буде
изузет од стране УЕФА од услова који прописује тренерско искуство,
• професионални играч с дужим играчким стажом који је играо
најмање седам пуних година као професионалац у лиги највишег
ранга (Супер лига Србије или први ранг такмичења националних
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лига) 200 (двестотине утакмица) и који је одиграо најмање 50 (педесет) међународних утакмица у државном тиму, односно ”А” репрезентацији или одиграо 50 (педесет) међународних утакмица за први
тим клуба у УЕФА такмичењима, и успешно завршио специјалан
курс који обједињује садржај курса за УЕФА ”Б” и УЕФА ”А” (”Б+А”
ниво) диплому, а на писани захтев може да похађа курс за УЕФА
”ПРО” диплому и да буде изузет од стране УЕФА од услова који прописује тренерско искуство,
У случају да се пријави већи број кандидата са оствареним основним критеријумима, за рангирање према ”играчкој каријери”
предност имају кандидати према следећем редоследу:
Додатни критеријуми за рангирање кандидата:
o

предност имају кандидати који имају више наступа у

репрезентативној ”А” селекцији,
o

предност имају кандидати који имају више наступа у

УЕФА елитном такмичењу - Лиги шампиона,
o

предност имају кандидати који имају више наступа у

осталим међународним УЕФА такмичењима - Лиги Европе,
o

предност има кандидат који има више наступа у елит-

ним (први ранг такмичења, куп такмичењима) националним такмичењима,
У случају да се не пријави довољан број кандидата са прописаним условима (и након формирања листе кандидата који испуња-
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вају услове) примењује се рангирање на основу тога ко је од кандидата у дужем временском периоду био ангажован у репрезентативној селекцији, затим у првом рангу такмичења, националним селекцијама ФСС-а,

у другом рангу такмичења или у трећем рангу

такмичења.
Категорија ”Посебне заслуге” (10% од укупно одобрене квоте од стране УЕФА)
o

важећу УЕФА ”А” лиценцу,

o

високе (врло добре и одличне) оцене из ”А” нивоа и

препоруке о способностима директора образовања Центра,
o

најмање две године тренерског искуства као носиоси

УЕФА ”А” лиценце,
У случају да се пријави већи број кандидата са оствареним основним и посебним критеријумима, за рангирање према категорији
”посебне заслуге” предност имају кандидати по препоруци директора образовања Центра, а усвојеним на Стручном већу Центра из
следећих групација фудбалских актера:
• заслужни играчи, тренери, директори, инструктори, професори спорта и физичког васпитања (ангажовани у стручним штабовима, као лиценцирани тренери са одговарајућим лиценцама) у
фудбалском спорту и који могу бити у функцији развоја фудбала,
националног фудбалског савеза или Центра.
У случају да се не пријави довољан број кандидата из ове категорије кандидата, допуна листе се врши из категорије са тренерским
стажом.
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Тренерски сертификат ”А” ниво
Кандидати који су у дужем временском периоду (преко три године) ангажовани у фудбалским колективима на нивоу који је довољан
за рад (Супер лига – помоћни тренер, шеф омладинског погона,
први тренер омладинаца, кадета или пионира; Прва лига - помоћни
тренер, шеф омладинског погона, први тренер омладинаца, кадета
или пионира; Српска лига – први тренер, први тренер омладинаца,
кадета или пионира) подносе захтев и након разматрања Стручног
већа доноси се одлука о признавању статуса за тренерски сертификат ”А” нивоа.
Тренерски сертификат ”Б” ниво
Кандидати који су у дужем временском периоду (преко три године) ангажовани у фудбалским колективима на нивоу који је довољан
за рад (Супер лига – тренер у школи фудбала; Прва лига – тренер у
школи фудбала; Српска лига – помоћни тренер или сарадник; Зонска лига – први тренер; Омладинска лига региона – први тренер
омладинаца, кадета и пионира; Окружна лига – први тренер; Супер
лига жене – први тренер; Прва ФУТСАЛ лига – први тренер; Друга
Футсал лига – први тренер, ) подносе захтев и након разматрања
Стручног већа доноси се одлука о признавању статуса за тренерски
сертификат ”А” нивоа.
Тренерски сертификат ”Ц” ниво
• најмање 6 година активног бављења фудбалом.
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Тренерски сертификат ”Д” ниво
Стиче се само кроз академски ниво образовања на факултетима
спорта и физичког васпитања акредитованих установа Репиблике
Србије. Посебним правилником о сарадњи са факултетима је ближе
одређен начин похађања и добијања Националног тренерског сертификата ”Д” нивоа.
Тренерски сертификат - тренер физичке припреме,
• завршен академске студије факултета спорта и физичког васпитања или
• завршене струковне студије факултета спорта и физичког
васпитања или
• УЕФА ”А” диплома и
• пролазни резултати на тесту психолошких способности (когнитивних и конативних способности),
• пролазни резултати на тесту информисаности о фудбалу и
• познавање најмање једног страног језика.
Тренерски национални сертификат - тренер голмана,
• најмање 6 година активног бављења фудбалом,
• пролазни резултати на тесту психолошких способности (когнитивних и конативних способности);
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• пролазни резултати на тесту информисаности о фудбалу и
• познавање најмање једног страног језика.
Тренерски национални сертификат - тренер футсала
• најмање 6 година активног бављења ”великим” фудбалом или
• најмање 3 године активног бављења футсалом,
• пролазни резултати на тесту психолошких способности (когнитивних и конативних способности);
• пролазни резултати на тесту информисаности о фудбалу и
• познавање најмање једног страног језика и
• додатне критеријуме које одреди Стручно веће Центра (због
развојног карактера УЕФА Футсал Програма).
Тренерски сертификат - тренер женског фудбала
• најмање 3 године активног бављења женским фудбалом као
тренер у женским екипама,
• најмање 3 године активног играња у женском фудбалу,
• студенти факултета спорта и физичког васпитања који су усмерили фудбал као изборни предмет и поседују ”Д” сертификат или
лиценцу,
• пролазни резултати на тесту психолошких способности (когнитивних и конативних способности);
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• пролазни резултати на тесту информисаности о фудбалу и
• познавање најмање једног страног језика и
• додатне критеријуме које одреди Стручно веће центра (због
развојног карактера женског фудбала).
КУРСЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ СЕРТИФИКАТА
СТРУЧНИХ ДИСЦИПЛИНА:
Сертификат - фудбалски новинар
• најмање једну годину рада у медијској кући која се бави послом у вези са спортом или
• најмање једну годину рада у фудбалу као тренер или као
фудбалски судија и
• пролазни резултати на тесту психолошких способности (когнитивних и конативних способности);
• пролазни резултати на тесту информисаности о фудбалу и
• познавање најмање једног страног језика или
• додатне критеријуме које одреди Стручно веће Центра (због
развојног карактера Програма.
Уколико се јави већи број кандидата који испуњавају основне и
посебне критеријуме уписа предност имају кандидати који су завршили факултет политичких наука, смер новинарство, затим факул-
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тет спорта и физичког васпитање и на крају који имају успешније
резултате на тестовима пријемног испита.
Сертификат - менаџмент у фудбалу
• завршен факултет организационих наука, политичких наука
или било који а да је усмерен ка менаџменту, маркетингу или организацији или
• најмање једну годину рада у клубу или организацији која се
бави организацијом послова или
• завршен факултет спорта и физичког васпитања и
• пролазни резултати на тесту психолошких способности (когнитивних и конативних способности);
• пролазни резултати на тесту информисаности о фудбалу и
• познавање најмање једног страног језика или
• додатне критеријуме које одреди Стручно веће Центра (због
развојног карактера Програма).
Сертификат - маркетинг у фудбалу
• завршен факултет организационих наука, политичких наука
или било који а да је усмерен ка менаџменту, маркетингу и организацији или
• завршен факултет спорта и физичког васпитања и
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• најмање једну годину рада у маркетиншкој организацији
• пролазни резултати на тесту психолошких способности (когнитивних и конативних способности);
• пролазни резултати на тесту информисаности о фудбалу и
• познавање најмање једног страног језика
• интервију који се спроводи са носиоцем Програма (пожељне
особине и способности су: вештине доношења одлука, лидерске
вештине техничке вештине, интерперсоналне и комуникационе
вештине, пословно и лично понашање, одговорност, стечена репутација и моралне особине) или
• додатне критеријуме које одреди Стручно веће Центра (због
развојног карактера Програма).
Сертификат – скаутинг и истраживања у фудбалу
• завршен факултет спорта и физичког васпитања усмерења ка
фудбалу,
• најмање 6 година активног бављења фудбалом и/или
• познавање рада на рачунару (word, exel, powerpoint, …)
• пролазни резултати на тесту психолошких способности (когнитивних и конативних способности);
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• пролазни резултати на тесту информисаности о фудбалу и
• познавање најмање једног страног језика.
Члан 14.
Све УЕФА лиценце издате од стране Центра важе три године,
након чега је неопходно обновити лиценцу одређеног нивоа.
Обнова лиценци се врши на следећи начин:
Центар (у сарадњи са Стручно-струковном организацијом тренера) у току календарске године организује два једнодневна или
дводневна тематска, стручна скупа или семинара.
Сваки стручни скуп или семинар вреди одређени број бодова
(одређен посебним документом о обнови лиценце), а евиденцију o
присуству тренера води стручна служба Центра.
Присуством и верификацијом о присуству стручном скупу или
семинару тренер прикупља бодове неопходне за стицање права на
обнову важеће лиценце.
Да би се стекли услови за обнову лиценце неопходно је да тренер у периоду од три године присуствује најмање на 2/3 организованих стручних скупова или семинара у организацији Центра.
На тај начин Центар и Тренерска организација омогућују неопходно перманентно образовање кадрова у фудбалском спорту.
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V – НАЧИН И ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВАЊА И ИСПИТА
(ДЕТАЉНО ЈЕ РЕГУЛИСАНО ПОСЕБНИМ
ПРАВИЛНИКОМ О ПЛАНУ, ПРОГРАМУ И
ОРГАНИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ И ИСПИТА)
Члан 15.
План и програм образовања остварује се кроз следеће активности:
• теоријску наставу,
• практичну наставу,
• ”радионице” или менторске праксе,
• попуњавање дневника рада,
• консултације,
• семинаре,
• стручну праксу (за ”ПРО” ниво) и
• проверу стечених знања.
Све образовне активности у процесу оспособљавања за стицање дипломе, лиценце изводе се у складу са важећим образовним
планом и програмом, а према утврђеном распореду активности и
фондом часова, а имајући у виду директиве УЕФА Тренерске конвенције и потребe стучног развоја ФСС-а.
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Члан 16.
Образовање кадрова планирају, програмирају органи управљања Центра, a на препоруке и директиве УЕФА и ФСС (Стручно
веће Центра, Наставно веће Центра и директор образовања Центра) а реализују, носиоци програма, ментори, професори, предавачи, инструктори и демонстратори.
Члан 17.
Образовне активности се организују као семинари интернатског
типа и као блок настава у СЦ ФСС Стара Пазова или другом месту,
које одреди Центар.
• образовање за национално звање тренер са ”Д” лиценцом,
рализује се на акредитованим факултетима спорта и физичког васпитања.
• образовање за национално звање тренер са ”Ц” лиценцом,
рализује се на курсу у трајању од најмање 30 часова, у једном модулу трајања од понедељка до четвртка са по 6-8 часова дневно.
• образовање или куресеви за националнe специјалистичке
сертификате – тренер физичке припреме, тренер голмана, футсал тренер и тренер за рад са женама у фудбалу, – реализују се
као посебни курсеви, са наставним фондом од најмање 60 часова,
кроз 2 наставна модула или 4 недеље укупног трајања наставе.
• образовање за звање Тренер са УЕФА ”Б” дипломом и лиценцом, реализује се на семинарима у временском периоду до 2 (два)
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месеца (два пута годишње по регионима – 15.03. – 15.05. и 15.09.
– 15.11.) и наставним фондом часова од 123 (60 теорије, 60 праксе
и 3 часа провере знања) часова, кроз 4 наставна модула и 2 месеца
укупног трајања наставе.
• образовање за звање Тренер са УЕФА ”А” лиценцом, реализује се на семинарима у временском периоду до 3 (три) месеца (два
пута годишње по регионима – 01.03. – 01.06. и 01.09. – 01.12.) и
наставним фондом часова од 186 (90 теорјије, 90 праксе и 6 часова
провере знања) часова, кроз 6 наставна модула и 3 месеца укупног
трајања наставе.
• образовање за звање Тренер са УЕФА ”ПРО” лиценцом, реализује се на семинарима у временском периоду до 24 (двадесетичетири) месеца и наставним фондом часова од најмање 360 (144 теорије, 216 праксе и 9 часова провере знања) часова, кроз 15 наставна
модула и 2 године укупног трајања наставе.
• образовање за звање Тренер са ”ПРО” лиценцом, реализује
се на семинарима у временском периоду до 18 (осамнаест) месеци
и наставним фондом часова од најмање 360 (144 теорије, 216 праксе и 9 часова провере знања) часова, кроз 12 наставна модула и
годину дана и шест месеци укупног трајања наставе.
• образовање за звање Тренер са УЕФА ”А” за омладински
фудбал елитни ниво, реализује се на семинарима и наставним фондом часова од најмање 126 (60 теорије, 60 праксе и 6 часа провере
знања) часова, кроз 4 наставна модула и 2 месеца укупног трајања
наставе.
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• образовање за специјалистичка звања УЕФА – Тренер голмана, Футсал тренер, реализује се на семинарима и наставним фондом часова од најмање 126 (60 теорије, 60 праксе и 6 часа провере
знања) часова, кроз 4 наставна модула и 2 месеца укупног трајања
наставе.
• образовање за националне сертификате Менаџер у фудбалу,
Новинар у фудбалу, Маркетинг у фудбалу и скаут у фудбалу реализује се на семинарима и наставним фондом часова од најмање 126
(60 теорије, 60 праксе и 6 часа провере знања) часова, кроз 4 наставна модула и 2 месеца укупног трајања наставе.
Поред наведених, изводе се и додатни курсеви за предаваче:
носиоце програма, инструкторе, предаваче који спроводе програме
различитих нивоа.
Планове и програме образовања за свако од звања који су наведени у ст. 2. – 11. утврђује Стручно веће Центра, на предлог директора образовања Центра у консултацији са Наставним већем Центра.
Члан 18.
Теоријски део образовног процеса се изводи на основу информација које су у теорији фудбалског спорта утемељене у практичној примени, проверени и научно потврђени.
Практични део образовног процеса обухвата практичне вежбе
на којима кандидат оваладава педагошко–методичким вештинама и
практично–методичким вежбама, помоћу којих се кандидат уводи у
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фудбалски тренинг који је методички и теоријски утемељен на чињеницама и који се темељи на најновиним стручним и научним сазнањима.
Реализација образовног процеса конципира се кроз интерактивна предавања, тако да кандидати имају задатак да активно учествују, а посебно имајући у виду да ће и провера усвојеног знања бити
континуираног типа, са могућношћу полагања предвиђених испита у
току трајања семинара.
Члан 19.
Стручна пракса (за ”ПРО” ниво) може да се обавља само у клубовима који својим квалитетом и рангом такмичења одговарају
звању за које се кандидат оспособљава у земљи и иностранству
прихваћену од стране носиоца програма, ментора или директора
образовања Центра.
Стручна пракса се оцењује од стране одређеног ментора, наставника или директора образовања Центра.
Члан 20.
Стручни испити за различите УЕФА и националне нивое тренерских звања, где је то Директивом УЕФА предвиђено, састоје се из:
1. Провера познавања општих предмета, правила фудбалске
игре и физичке припреме (усмени и/или писмени),
2. Усмену проверу познавања опште теорије фудбала, теорије и
методике технике, теорије и методике тактике, теорије и методике
тренинга,
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3. Писани завршни рад – један укоричен примерак и један примерак у електронској форми на додељену тему и одбрана рада на
задату тему – за УЕФА ”А”, ”ПРО” ниво и национална специјалистичка звања – тренер специјалиста физичке припреме,
4. Практични део испита тј. практична демонстрација стечених
знања и
5. Тренерска пракса кандидата за УЕФА ”ПРО” ниво.
Детаљна процедура провере знања и критеријуми успешности,
утврђена је посебном директивом Центра, на предлог директора
образовања Центра.
Члан 21.
Ако кандидат не приступи полагању стручног испита или пре
почетка полагања изјави да одустаје, сматраће се да није полагао
испит.
Ако кандидат неоправдано одустане од започетог полагања
стручног испита, сматраће се да испит није положио (самовољан
прекид неког дела испита и сл.).
Започето полагање неког дела испита, може се одложити ако је
кандидат због болести или из других оправданих разлога био спречен да настави полагање стручног испита.
Рад кандидата у активностима у наставном процесу узима се у
обзир при утврђивању оцене на испиту.
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Члан 22.
Полагање стручног испита за све нивое тренерских звања води
се на следећи начин:
1. Провера познавања општих предмета, правила фудбалске
игре и физичке припреме (усмени и/или писмени) полаже се код
предметних професора, предавача и оцењује се са положио, односно није положио.
2. Усмена провера познавања опште теорије фудбала, теорије и
методике технике, теорије и методике тактике, теорије и методике
тренинга, полаже се пред члановима комисије и оцењује се са: недовољан, довољан, добар, врло добар и одличан, односно одговарајућом оценом (1-5).
3. Писани рад на додељену тему и одбрана истог (за УЕФА ”А”,
”ПРО” ниво и национална специјалистичка звања) полаже се пред
члановима комисије и оцењује се са: недовољан, довољан, добар,
врло добар и одличан односно, одговарајућом оценом (1-5).
4. За полагање практичног дела испита тј. практичној демонстрација стечених знања попуњава се образац који садржи име и
презиме кандидата, назив Центра, датум и место полагања испита
оцена за сваку област практичног дела испита као и коначну оцену.
Практични део испита полаже се пред члановима комисије и оцењује
се са: недовољан, довољан, добар, врло добар и одличан, односно
одговарајућом оценом (1-5).
5. Тренерску праксу кандидата УЕФА ”ПРО” нивоа контролошу,
оцењују ментори.
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Испитни образац је званичан документ, који потписују чланови
испитне комисије и ментори.
Члан 23.
Испит се полаже пред комисијом од 2 до 4 члана (два до четири)
у зависности од нивоа курса, а чланове комисије усваја Наставно
веће, а на предлог директора образовања Центра.
Чланови испитне комисије су равноправни у спровођењу испита
и сваки члан комисије може на усменом испиту да постави питање
из испитног градива. Испитном процедуром руководи директор образовања Центра или у његовом одсутву носилац програма.
Одулуке испитне комисије саопштава директор образовања
Центра.
Члан 24.
Испитна комисија има следеће надлежности:
• одређује испитне задатке (испитна питања),
• утврђује идентитет кандидата који полажу,
• оцењује знање кандидата и
• одлучује о другим питањима одређеним овим правилима и
везаним за спорвођења испита.
Члан 25.
Кандидат се на испиту оцењује од стране испитне комисије из
сваког дела стручног испита и то оценама: одличан, врло добар,
добар, довољан и недовољан.
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Рад кандидата у активностима у наставном процесу узима се у
обзир при утврђивању оцене на испиту.
Сваки од делова испита је положен ако кандидат из сваког од
испитних делова добије оцену најмање ”довољан”.
Кандидат може бити оцењен и за време трајања курса, од стране носиоца програма и уз сагласност директора образовања.
Члан 26.
Кандидат који положи све испите предвиђене планом и програмом Центра, као и завршни испит, за категорије где је завршни испит
предвиђен, стиче право на добијање дипломе и/или лиценце са
одређеним тренерским звањем.
Кандидату се издаје јединствена диплома и/или лиценца о стицању одређеног УЕФА тренерског и/или националног звања у складу са чл. 3 овог Правилника и одговарајућих прописа УЕФА.
Члан 27.
УЕФА тренерска диплома садржи:
1.

назив издаваоца дипломе,

2.

име, презиме и место рођења кандидата,

3.

ниво УЕФА тренерског звања које је кандидат стекао,

4.

потписи председника ФСС, генералног секретара и ди-

ректора образовања Центра и
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датум стицања УЕФА тренерског звања.

Тренерски сертификат садржи:
1.

назив издаваоца сертификата,

2.

име, презиме и место рођења кандидата,

3.

ниво националног сертификата које је кандидат стекао,

4.

потписи председника ФСС, генералног секретара и ди-

ректора образовања Центра и
5.

датум стицања националног тренерског сертификата.

Сертификат Програма стручних дисциплина садржи:
1.

назив издаваоца сертификата,

2.

име, презиме и место рођења кандидата,

3.

назив националног сертификата које је кандидат сте-

4.

потписи председника ФСС, генералног секретара и ди-

као,

ректора образовања Центра и
5.

датум стицања националног сертификата.

УЕФА тренерска лиценца садржи:
1.

назив издаваоца лиценце,
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2.

име, презиме и место рођења кандидата,

3.

број лиценце,

4.

важност и временско трајање лиценце,

5.

слика тренера,

6.

УЕФА тренерско звање и територија за коју лиценца

7.

место за потпис тренера и

8.

потписи председника ФСС, генералног секретара и ди-

важи,

ректора образовања Центра.
Тренерска лиценца садржи:
1.

назив издаваоца лиценце,

2.

име, презиме и место рођења кандидата,

3.

број лиценце,

4.

важност и временско трајање лиценце,

5.

слика тренера,

6.

национално тренерско звање и територија за коју ли-

ценца важи,
7.

место за потпис тренера и
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потписи председника ФСС, генералног секретара и ди-

ректора образовања Центра.
Лиценца Програма стручних дисциплина садржи:
1.

назив издаваоца лиценце,

2.

име, презиме и место рођења кандидата,

3.

број лиценце,

4.

важност и временско трајање лиценце,

5.

слика тренера,

6.

национално тренерско звање и територија за коју ли-

ценца важи,
7.

место за потпис тренера и

8.

потписи председника ФСС, генералног секретара и ди-

ректора образовања Центра.
Члан 28.
Диплома и сертификат издате од стране Центра служе у процедури издавања лиценци као једини доказ о стручној оспособљености лица.
УЕФА дипломе издате од стране Центра служе као једини доказ
о стручној оспособљености лица за дату област у оквиру фудбалског спорта на територији која признаје УЕФА систем образовања.
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Национални сертификат о одслушаним тренерским програмима
и стручних дисциплина од стране Центра, служи као једини доказ о
стручној оспособљености лица за дату област у оквиру фудбалког
спорта.
VI - ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КАНДИДАТА
Члан 29.
Кандидат има обавезу да редовно (100%) похађа предавања,
вежбе и све друге облике образовних активности које је Центар
прописао, а кандидат прихватио уписом на ниво образовања.
Кандидат има обавезу да пре поласка на семинар потпише и
поштује уговор и кодекс понашања о похађању образовног процеса.
На писани и основан захтев, Центар (директор образовања Центра) може да дозволи кандидату да надокнади пропуштене делове
курса ако укупно време његовог одсуствовања не прелази 10%. Све
пропуштене наставне јединице морају се надокнадити у две године
и то само у оквиру једног дадатног курса.
Уколико кандидат не присуствује већем проценту од 10% предвиђених наставних јединица кандидат мора да у поновљеној процедури конкурише на исти курс.
Члан 30.
Кандидат има право да заврши образовање по започетом плану
и програму у року предвиђеном за сваки ниво звања.
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VII – ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦЕНТРА
Члан 31.
Документација о стручном оспособљавању свих нивоа кадрова
води се по јединственим типизираним садржајима, утврђеним од
стране Стручног већа.
Члан 32.
На основу података из евиденције, Центар издаје одговарајуће
исправе.
Исправе из става 1. овог члана су диплома, лиценца и сертификат о стеченом стручном звању.
VIII – ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ДИПЛОМА И ЛИЦЕНЦИ
Члан 33.
Кандидату који је положио све испите, односно успешно одбранио дипломски рад и удовољио осталим обавезама утврђеним овим
Правилником, издаје се диплома и лиценца, одговарајућег УЕФА
или НАЦИОНАЛНОГ нивоа чији садржај, карактер, облик, величину
и графичко решење, прописује УЕФА, односно ФСС.
Члан 34.
Поред дипломе и лиценце о завршеном одговарајућем УЕФА
нивоу, Центар издаје и друге потврде, које служе у сврху доказивања статуса тренера.
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Члан 35.
На захтев тренера може се издати дупликат дипломе или лиценце, под условом да је окончан законски поступак којим је раније издата диплома или лиценца проглашена неважећом.
Захтев за издавање дупликата, подноси се Менаџеру за административно – организационе послове Центра. У садржају, после назива дипломе или лиценце, уноси се и реч ”Дупликат”.
Члан 36.
Одлуком директора образовања Центра, а на основу одлуке дисциплинских органа ФИФА, УЕФА или ФСС, може се опозвати било
која УЕФА и НАЦИОНАЛНА диплома и лиценца издата од стране
Центра. Том тренеру или стручњаку ће бити забрањено најмање три
године да аплицира за похађање курса, за нову диплому, односно
лиценцу.
Члан 37.
Нострификацију раније стечених диплома тренерских звања на
територији републике Србије или СФР Југославије, врши Стручно
веће Центра, за потребе српског фудбала (национални сертификати).
IX – ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ЦЕНТРА
Члан 38.
Евиденција финансијског пословања Центра, води се у оквиру ФС Србије.
За вођење финансијско – административних и техничких послова ангажована је Стручна служба ФСС – Сектор за финансије.

СТРАНА 1078

ФУДБАЛ, 21.06.2017.

БРОЈ 25

X – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Одлуком Извршног одбора, а у складу са планско – програмском
и организационом процедуром Центра, одређени административни,
организациони, финанасијски, правни и образовни послови на одређеним нивоима, могу се пренети на организационе делове ФСС,
регионалне фудбалске савезе или друге научне институције – акредитоване установе, факултете.
Члан 40.
Ако поједина питања из рада Центра нису уређена овим Правилником, примењиваће се одредбе из Тренерске конвенције УЕФА
(важеће издање), одлуке УЕФА Јира Панела и ФСС-а.
Члан 41.
Ступањем на снагу овог Правлиника престаје да важи Правилник о раду Центра за едукацију фудбалских тренера ФС Србије
(Службени лист ФСС ” Фудбал, број 9/2015).
Члан 42.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу ФСС ”Фудбал”.
ПРЕДСЕДНИК
Славиша Кокеза, с.р.
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На основу члана 4. Правилника о раду Центра за едукацију тренера ФС Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, број 25/2017) и члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС
„Фудбал“, ванредни број 18/2016), Извршни одбор ФС Србије, на
седници одржаној 15.06.2017. године, донео је

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ЦЕНА УСЛУГA ЦЕНТРА ЗА ЕДУКАЦИЈУ
ТРЕНЕРА ФСС И НАКНАДАМА ЗА ПРОФЕСОРЕ И
ПРЕДАВАЧЕ
Члан 1.
Цена курса едукације, за стицање тренерских звања

УЕФА/

ФСС, утврђује се у следећим износима:
УЕФА ПРОГРАМИ
УЕФА ”Про” ниво
УЕФА ”Про” ниво за стране држављане
УЕФА ”А” ниво
УЕФА ”А” ниво за стране држављане
УЕФА ”Б” ниво
УЕФА ”Б” ниво за стране држављане
Студенти факултета по споразуму, УЕФА „Б“
ниво
Студенти факултета по споразуму, УЕФА „Б“
ниво за стране држављане
УЕФА елитни омладински ”А” ниво

Накнада
750.000,00
1.500.000,00
180.000,00
360.000.00
100.000,00
200.000,00
75.000,00
150.000,00
120.000.00
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УЕФА елитни омладински ”А” ниво за стране
држављане
УЕФА специјалистичко звање - тренер голмана
УЕФА ”Б” специјалистичко звање - футсал
тренер

НАЦИОНАЛНИ СЕРТИФИКАТИ
”ПРО” ниво
”А” ниво
”Б” ниво
„Ц“ лиценца
Студенти факултета по споразуму, "Д" лиценца
Специјалистички сертификат - тренер голмана
Специјалистички сертификат – футсал тренер
Специјалистички сертификат – тренер физичке
припреме
Специјалистички сертификат – тренер за женски фудбал
Специјалистички сертификат – фудбалски
менаџмент
Специјалистички сертификат – медији у
фудбалу
Специјалистички сертификат – маркетинг у
фудбалу
Специјалистички сертификат - скаутинг у
фудбалу
Специјалистички сертификат – Футсал суђење
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240.000.00
120.000.00
120.000.00

Накнада
300.000,00
30.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
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ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦИ
УЕФА ”Про” лиценца, по истеку 3 године
”Про” лиценца, по истеку 3 године
УЕФА ”А” лиценца, по истеку 3 године
УЕФА ”Б” лиценца, по истеку 3 године
УЕФА ”А” лиценца за елитни омл. фудбал, по
истеку 3 године
”Д” лиценца, по истеку 3 године
УЕФА специјалистичко звање - тренер голмана, по истеку 3 године
УЕФА специјалистичко звање – футсал тренер, по истеку 3 године
Сертификат, тренер голмана
Сертификат, футсал тренер
Сертификат, тренер физичке припреме
Сертификат, тренер за женски фудбал
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Накнаде
40.000.00
40.000.00
20.000.00
10.000.00
10.000.00
5.000,00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00

Члан 2.
Накнада професорима (академско звање) за час теоријске
наставе у динарима и CHF:
ПРОФЕСОРИ (Универзитетска звања)
УЕФА Про ниво
Професор – предавач страни држављанин
УЕФА А ниво
УЕФА Б ниво
УЕФА елитни омладински А ниво
УЕФА тренер голмана
УЕФА футсал тренер
”ПРО” ниво

НАКНАДА
5.000,00
250 CHF
4.000.00
3.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000,00
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Национални сертификат - тренер голмана
Национални сертификат - футсал тренер
Национални сертификат - физичка припрема
Национални сертификат – тренер женског
фудбала
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3.000,00
3.000.00
3.000,00
3.000.00

Накнада предавачима (стручњаци) за час теоријске и практичне
наставе у динарима и CHF:
ПРЕДАВАЧИ (стручњаци)
УЕФА Про ниво
Професор-предавач страни држављанин
УЕФА ”А” ниво
УЕФА ”Б” ниво
УЕФА елитни омладински ”А” ниво
УЕФА специјалистичко звање – тренер голмана
УЕФА специјалистичко звање – футсал тренер
”ПРО” ниво
”Д” лиценца
Специјалистичко звање - тренер голмана
Специјалистичко звање - футсал тренер
Специјалистичко звање - тренер физичке
припреме
Специјалистичко звање - тренер женског фудбала
”Ц” лиценца

НАКНАДА
4.000,00
250 CHF
3.000,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.500,00
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Накнада Носиоцима Програма - паушал по групи у динарима:
НОСИОЦИ ПРОГРАМА
УЕФА ”Про” ниво
УЕФА ”А” ниво
УЕФА ”Б” ниво
УЕФА „Б“ ниво за студенте
УЕФА елитни омладински ”А” ниво
УЕФА специјалистичко звање – тренер голмана
УЕФА специјалистичко звање–футсал тренер
”ПРО” ниво
”Д” лиценца
Специјалистичко звање - тренер голмана
Специјалистичко звање - футсал тренер
Специјалистичко звање - тренер физичке
припреме

НАКНАДА
400.000,00
180.000,00
120.000,00
50.000,00
180.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00

Накнаде за менторства - паушал по кандидату
МЕНТОРСТВО
УЕФА ”Про”
УЕФА „А“ ново
УЕФА елитни омладински „А“ ниво
УЕФА Тренер голмана „А“ ниво
УЕФА футсал тренер
УЕФА „Б“ ниво
”ПРО” ниво
Национална специјалистичко звање – тренер
голмана
Национална специјалистичко звање – футсал
тренер

НАКНАДА
50.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000.00
10.000,00
6.000,00
25.000,00
6.000,00
6.000,00
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Национално специјалистичко звање-тренер
физ. припреме
Национална специјалистичко звање – тренер
за женски фудбал
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6.000,00
6.000,00

Члан 3.
Утврђују се и следеће накнаде професорима и предавачима у
динарима:
ОСТАЛЕ НАКНАДЕ
Пријемни испит за поједине нивое образовања
Испит из општих предмета (по испиту)
Испит теор.-практ. дела (по кандидату)
УЕФА ”Про” ниво
Испит теор.-практ. дела (по кандидату)
УЕФА ”А” ниво
Испит теор.-практ. дела (по кандидату)
УЕФА ”Б” ниво
УЕФА елитни омладински ”А” ниво
УЕФА тренер голмана
УЕФА футсал тренер
Специјалистичкао звање - тренер голмана
Специјалистичко звање - тренер физичке припреме
Специјалистичко звање - футсал тренер
Жалбе на одлуке о пријемном испиту
Снимање предавања и практичне наставе (по
сату)
Издавање дипломе и лиценце

5.000,00
8.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
5.000,00
2.500,00
2.000,00
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Члан 4.
Накнада за поновљени испит утврђује се у следећим износима
у динарима:
ПОНОВНО ПОЛАГАЊЕ
УЕФА ”Про” нивоа
УЕФА ”Про” нивоа за стране држављане
УЕФА ”А” нивоа
УЕФА ”А” нивоа за стране држављане
УЕФА ”Б” нивоа
УЕФА ”Б” нивоа за стране држављане
УЕФА елитни омладински ”А” ниво
УЕФА елит. омл. ”А” ниво за стране држављане
УЕФА гомански тренер
УЕФА футсал
Специјалистичко звање - тренер голмана
Специјалистичко звање - футсал тренер
Специјалистичко звање - футсал тренер за
женски фудбал
Специјалистичко звање - тренер физичке
припреме

НАКНАДА
10.000.00
20.000.00
5.000.00
10.000.00
5.000.00
10.000.00
5.000.00
10.000.00
5.000.00
5.000.00
5.000,00
5.000,00
5.000,00.
5.000,00

*Студенти Факултета спорта и физичког васпитања, струковних
и академских студија који су се определили да по плану и програму
похађају наставу са усмерењем ка Теорији и методици, Теорији и
пракси или Теорији и технологији фудбала.
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Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о висини цена услуга Центра за едукацију фудбалских тренера ФС Србије
и накнада за предаваче (Службени лист ФСС „Фудбал“, број 10/2016
и 14/2016).
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном
листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК
Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу члaна 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“ ванредни број 18/2016) и oдлуке Одбора за
хитна питања ФСС од 01.03.2017. године, Комисија за регистрацију
и статус играча ФСС, усвојила је

УПУТСТВО
О СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О ЛЕТЊЕМ
РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ У 2017. ГОДИНИ
Летњи регистрациони период у 2017. години, за играче свих степена такмичења траје од 19. јуна до 31. августа 2017. године
закључно, придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије
(Сл. лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 3 од 16.06.2017. године).
1.На основу чл. 26-32. Правилника о регистрацији, статусу и
трансферу играча ФСС, летњи регистрациони период могу користити:
- играчи свих узраста, свих степена такмичења, са исписницом,
брисовницом и осталим документима, без обзира да ли су користили зимски регистрациони период 2017. године;
- играчи аматери свих степена такмичења, који су у клубу провели најмање једну годину (у овом случају ако су у клубу били најмање од летњег регистрационог периода 2016. године), уз захтев за исписницу и потврду о брисању;
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- играчи аматери свих степена такмичења, приликом одласка у
инострани клуб, који су у клубу провели најмање шест(6)месеци, у
овом случају ако су клубу били најмање од зимског регистрезионог
периода 2017 г., са исписницом, потврдом о брисању и фудбалским
пасошем, или захтевима за исписницу и потврдом о брисању.
- играчи који се уступају и играчи који долазе или се враћају из
иностранства;
- о прописаном и дозвољеном броју уступљених играча евиденцију воде и за њу одговарају клубови који дају и примају исте играче, као и надлежни ОФС који врше регистрације.
- клубови могу своје играче, без обзира када су приступили
том клубу, уступити другом клубу, уз обавезно придржавање
чл. 34-37. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС;
- играчи којима уговори истичу првог дана летњег регистрационог периода 2017. године.
2.Фудбалски савези надлежни за спровођење регистрација могу
примати оригиналну документацију закључно са 31. августом 2017.
године.
3.У току регистрационог периода савези могу одржавати и више
седница, а материјале достављати после сваке седнице, не чекајући последњи дан регистрационог периода, све у циљу равномерног објављивања материјала у „Фудбалу“.
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4. Материјали и један примерак записника са последње седнице из летњег регистрационог периода (31.08.2017. године)
треба да се пошаљу препорученом поштом најкасније у петак.01.09.2017. године или лично доставе у ФСС закључно са
понедељком 04.09.2017. године.
ОФС су обавезни да седнице доставе и електронском поштом на Е-мејл fudbalobjava@fss.rs до понедељка за наредни
број, а са последње седнице из регистрационог периода најкасније до 04.09.2017 г.(понедељак).
5. За играче који прелазе у клубове Супер лиге, Прве лиге „Србија“, Прве и Друге лиге Футсал, Супер лиге за жене и Прве
лиге за жене по наведеном распореду обавезно се доставља :
- записник са седнице у једном примерку са оригиналном документацијом;
- професионални и стипендијски уговор о игрању искључиво на обрасцу ФСС, закључен у прелазном року, претходно
оверен у складу са законом РС.
- Спецификација трошкова за достављени материјал и доказ о
уплати таксе према прописима ФСС.
- исписница од досадашњег клуба на обрасцу предвиђеном од
стране ФСС (образац је дат уз ово Упутство) или захтев за исписницу, на обрасцу који је такође саставни део овог Упутства, уз потврду
поште да је исписницу затражио у прелазном року. Исто важи и за
потврду о брисању;
- записник о споразумном раскиду уговора.
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- ако је раскид регулисан кривицом клуба потребна је одлука
надлежног органа и исписница, а ако је у питању и промена регистрационог савеза и потврда о брисању. Клуб са којим је играч раскинуо уговор дужан је да изда исписницу, а ако је не изда, играч може
поднети захтев путем поште. Исти је поступак и за потврду о брисању.
- оригиналну документацију по чл. 46. Правилника о регистацији,
статусу и трансферу ФСС.
6. За играче који се уступају доставља се :
- споразум о уступању искључиво на прописаном обрасцу ФСС,
уз оверу ОФС из чијег клуба одлази играч, играча и клуба у који играч долази а оверава и објављује надлежни савез клуба у који играч
долази.
- споразуми о уступању који истичу првог дана летњег регистрационог периода 2017. године остају на снази до последње одигране
утакмице у првенствима, односно у продужецима првенстава (баражу, купу), у којима наступају играчи који имају напред наведене споразуме.
7. За играче који прелазе у клубове српских лига и нижег степена
такмичења, ЖФК испод Прве лиге и КМФ испод Друге лиге ,који не
подлежу верификацији, доставља се:
- записник са седнице у једном примерку:
- стипендијски уговор о игрању закључен у прелазном року, претходно оверен у складу са Законом РС
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- спецификација трошкова за достављени материјал и доказ о
уплати таксе према прописима ФСС.
8. За играче који долазе или се враћају из иностранства доставља се:
- писана сагласност Комисије за међународне послове ФСС,
- писану сагласност (сертификат) прибавља клуб за који се играч
региструје и исту уз

осталу документацију доставља надлежном

регистрационом савезу, који целокупни материјал доставља у ФСС
на објаву у Сл. лист ФСС „Фудбал“,
- без писане сагласности(сертификата)не може бити обављена
ни једна регистрација
- све остало што је предвиђено одредбама Правилника о регистрацији статусу и трансферу играча ФСС.
9. Документацију за објаву у „Фудбалу“ достављају регистрациони савези са оригиналном документацијом (не факсирану). Представници клубова не могу достављати регистрациони материјал.
- За исправност регистрација ,документације и усклађеност са
прописима ФСС искључиву одговорност пред органима ФСС и Региона имају клубови који дају и примају играче, као и надлежни ОФС
који врше регистрације.
10. Oбавештавамо клубове да обрате пажњу на члан 10 .
Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС
где стоји да играчи смеју бити регистровани за највише три
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клуба током једне сезоне и да током овог периода играч једино
има право наступа за два клуба на званичним утакмицама.
Играчи истоврермено могу бити регистровани и играти за футсал клуб.
11. Оригинална исписница нема временског ограничења уз
услов да играч обавезно даје

изјаву да исту није користио у

претходном регистрационом периоду.
- у исписници се исписују подаци само по питањима која се траже у формулару исписнице.
- евиденција опомена и црвених картона у формулару исписнице
уписује се, али је обавезна провера и одговорност клуба који региструје играча код надлежног органа.
12. Брисање из евиденције регистрованих играча (потврда о
брисању) обавезно се објављује у „Фудбалу“, али њено необјављивање не задржава право регистрације играча.
- пасоши играча морају бити уредно и прецизно попуњени
од стране регистрационог савеза из којег играч одлази, са тачним подацима из чл.16. Правилника о регистрацији, статусу и
трансферу играча ФСС.
- уговори закључени између клуба и играча морају бити на обрасцима прописаним од стране ФСС и потписани како предвиђа чл.
55-60.Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС

БРОЈ 25

СТРАНА 1093

ФУДБАЛ, 21.06.2017.

(потписани обавезно на свакој страници од стране играча и овлашћеног представника клуба) и исти се објављују у „Фудбалу“, са
роком истека 31.01. текуће године за зимски регистрациони период,
а 30.06. текуће године за летњи регистрациони период, односно до
почетка зимског - летњег регистрационог периода у години у којој
уговор истиче.
- споразуми о уступању могу бити раскинути и ван регистрационог периода (чл. 36. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС). Раскид споразума објављује регистрациони савез који је објавио споразум а играч аутоматски стиче право
наступа за матични клуб без поновне регистрације.
- Надлежни регистрациони савез обавезан је да оригиналну документацију за регистрацију сваког играча по члану 47. Правилника
достави са записником за објаву.
- Играчи клубова свих степена такмичења, рођени 1999. године
и млађи, могу се регистровати са оригиналном документацијом (исписница, потврда о брисању и фудбалски пасош) за нови клуб до
31.12.2017. године, са правом наступа даном објаве у Службеном
листу ФСС „Фудбал“.
Ово Упутство ступа на снагу на дан објављивања у Службеном
листу ФСС „Фудбал“ а примењиваће се од 19. јуна 2017. године.
ПРЕДСЕДНИК
Горан Драча, с.р.
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Р Е Г И С Т РА Ц И Ј Е
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
СРБИЈЕ

раскинули су уговор о професионалном игрању споразумно и Јовановић J. Јордан раскинули су
Уговор о професионалном игрању

ОПШТИНСКИ САВЕЗ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
(Седница одржана 19.06.2017.)
Брисање из регистра
Брише се Милисављевић А.
Немања ФК “Копаоник“ (Брус),јер
прелази на територију другог савеза.

САВЕЗ ОПШТИНЕ
ИВАЊИЦА
(Седница одржана 14.06.2017.)
Раскид уговора

споразумно.
Брисање из регистра
Бришe се Коковић М. Томо,
Томановић М. Саша, Јовановић J.
Јордан

ФК

“ЈАВОР-МАТИС“

(Ивањица) јер прелази на другу
територију.

ГРАДСКИ САВЕЗ
ЈАГОДИНА
(Седница одржана 14.06.2017.)
Раскид уговора
„ЈАГОДИНА“ (Јагодина) и иг-

ФК “ЈАВОР-МАТИС“ (Ивањи-

рач Тасић Д. Никола раскинули су

ца) и Коковић М. Томо раскинули

уговор о професионалном игрању

су уговор о стипендијском игрању

фудбала, број 45/16 од 15.08.2016.

споразумно и Томановић М. Саша

године, споразумно.
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Брисање из регистра

Уступање играча

Брише се Тасић Д. Никола „Ја-

„НАПРЕДАК“

(Крушевац),

година“ (Јагодина), јер прелазе на

„ТРАЈАЛ“ (Крушевац) и играч Го-

територију другог савеза.

гић Д. Филип закључили су споразум о уступању играча до почетка
зимског прелазног рока 2018.

САВЕЗ ГРАДА
КРУШЕВЦA

„НАПРЕДАК“

(Седница одржана 21.06.2017.)

(Крушевац),

„ТРАЈАЛ“ (Крушевац) и играч Ђуровић Б. Филип закључили су спо-

„НАПРЕДАК“ (Крушевац): Ми-

разум о уступању играча до по-

лисављевић А. Немања „КОПАО-

четка летњег прелазног рока 2018.

НИК“ (Брус) чл. 30/2.

Брисање из регистра

„ТРАЈАЛ“ (Крушевац): Савовић Б. Матија „НАПРЕДАК“ (Крушевац) чл. 30/2.

Брише се Гобељић В. Марко
„НАПРЕДАК“ (Крушевац), јер прелази на територију другог савеза.

Гогић Д. Филип, Ђуровић Б.
Филип „НАПРЕДАК“ (Крушевац)
чл. 30/9.
„ЦАР ЛАЗАР 2015“ (Крушевац): Маричић М. Стефан, Константиновић К. Илија чл. 30/1.
Ђорђевић

С.

Павле

„PROSOCCER“ (Kрушевац) чл.
30/2.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ
ЛУЧАНИ
(Седница одржана 14.06.2017.)
Раскид уговора
„МЛАДОСТ“ (Лучани) и играч
Симић В. Марко раскинули су уговор о професионалном игрању
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број 133/2016 од 31.08.2016. године, споразумно,
Брисање из регистра
Бришe се Симић В. Марко
„Младост„ (Лучани), јер мења територију савеза.
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