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На основу чл. 28. и 29. Закона о спорту ("Службени гласник РС", број 10/2016) и 
члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни 
бр.22/2021), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије, на седници, одржаној 26.4.2022. 
године, донео је 

 

П Р А В И Л Н И К   
О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФСС 

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником се уређује начин и  организација рада Центра за едукацију 
фудбалских тренера ФСС (у даљем тексту: Центар), а у вези едукације  за стицање 
диплома, сертификата и лиценци у складу са важећом тренерском конвенцијом УЕФА и 
интерним правилницима Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту  ФСС) и то  : 

 

II  - ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА 

III - УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТРА 

IV - НАЧИН И ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЂЕЊА ЕДУКАТИВНОГ ПРОЦЕСА : 

а) критеријуми за упис тренера – кандидата на курсеве, 

б) формирање групе тренера - кандидата за курс едукације, 

в) трајање и организација различитих нивоа курсева едукације, 

г)  критеријуми – профили, права и обавезе едукатора, 

д) начин организовања и процедуре провере стечених знања, 

ђ) начин и форма издавања диплома / сертификата и лиценци,  

V   - ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ТРЕНЕРА - КАНДИДАТА  

VI  - ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ЦЕНТРА 

VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 2. 

Центар функционише у складу са унутрашњом организацијом која је предвиђена 
Правилником о организацији и систематизацији послова у ФСС, а уско је повезан са 
стручно – струковном организацијом фудбалских тренера Фудбалског савеза Србије (у 
даљем тексту: ОФТ ФСС). 
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Члан 3. 

Одлуком Извршног одбора,  у складу са планско - програмском и 
организационом процедуром Центра, одређени административни, организациони, 
финансијски, правни и едукативни послови на одређеним нивоима УЕФА / ФСС 
едукације, пренети су на територијалне фудбалске савезе (ФС Војводине, ФС Косова и 
Метохије, ФС региона Западне Србије, ФС региона Источне Србије, ФС Београда). 

Центри едукације територијалних савеза, на које су пренета права из става 1. 
морају поштовати Правилник о раду Центра за едукацију фудбалских тренера ФСС, 
важећу конвенцију УЕФА, као и програмско устројство Центра, по налогу директора 
Центра.  

 

II - ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА  

 

Члан 4. 

Центар, едукује и издаје дипломе, сертификате и лиценце, за  чланове стручно – 
струковне организације фудбалских тренера ФСС, на основу споразума приступања 
тренерској конвенцији УЕФА као и на основу интерних прописа ФСС, за УЕФА  и 
национална такмичења.  

У Правилнику о стручном раду ФСС и Правилнику о издавању дозвола за рад и 
статусу тренера ФСС, прописане су обавезе клубова и тренера,  различитих рангова 
националних такмичења по питању диплома, сертификата и лиценци, које тренер треба 
да поседује, да би био верификован за одређену функцију у стручним штабовима 
тимова клуба у такмичењима УЕФА, ФСС и територијалних ФС.  

Центар врши едукацију и усавршавање фудбалских тренера (перманентна 
едукација – обнова лиценце) за следеће нивое : 

 

 UEFA дипломе – лиценце : 

• UEFA PRO 

• UEFA  A  

• UEFA  B 

• UEFA  C   

• UEFA - Специјалистички нивои : 
- Омладински  ниво (UEFA  Youth B) 
- Омладински елитни ниво (UEFA  А Еlite Youth) 
- Специјалиста за рад са голманима АМАТЕРСКИХ клубова  (UEFA GK B ) 
- Специјалиста за рад са голманима ПРО клубова  (UEFA GK  А ) 
- Специјалиста Футсал тренер  (UEFA B Futsal)  
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ФСС национални сертификати - лиценце :   

• Д 

• Ц (Grassroots лидер) 

• ПРО 

• физичка припрема (ФП) 

• футсал (ФЛ) 

• голман (Г) 

• инструктор – едукатор УЕФА/ФСС програма едукације 

• спортски менаџмент ПРО клуба (спортски руководиоци ПРО клуба) 
 

Поред делатности из става 1. 2. и 3. овог члана, Центар се бави : 

- израдом планова и програма едукације;   
- организацијом уписа, едукативног процеса и провере стечених знања  на 

свим нивоима;  
- издавањем одговарајућих диплома, сертификата, лиценци и других 

докумената релевантних за едукацију и рад тренера;  
- радом на евидентирању и архивирању документације, укључујући и 

електронску базу података полазника стручних едукативних курсева;  
- едукацијом инструктора - едукатора; 
- припремом и издавањем  литературе у сврху едукације тренера. 

 

Едукација тренера - кандидата за све наведене нивое, обавља се искључиво у 
складу са планом и програмом Центра, а према начелима и директивама важеће УЕФА 
Конвенције и овог Правилника.  

 

III – УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТРА 

 

Члан 5. 

На основу овлашћења из Статута ФСС, Извршни одбор ФСС обавља следеће 
послове у вези рада Центра, и то: 

• усваја Правилник и сва остала интерна акта Центра, 

• поставља директора Центра, 

• поставља Стручно веће Центра, 

• усваја трошковник Центра,  

• доноси коначне одлуке по евентуалним жалбама полазника Центра,  

• обавља и све друге послове везане за рад Центра, а који нису предвиђени 
другим актима Центра. 
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Члан 6. 

Основна начела организације Центра утврђена су Правилником о организацији и 
систематизацији послова у ФСС. 

 Органи Центра:  

- Стручно веће,  

- Директор Центра. 

 

Члан 7. 

Стручно веће Центра је саветодавни - стручни орган од 5 (пет) чланова, које 
именује Извршни одбор ФСС,  по предлогу стручно – струковне организације 
фудбалских тренера ФСС, на период од 4 (четири) године, уз могућност поновног 
избора. 

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 едукације 
фудбалских тренера у склопу ФСС, директору Центра, 

• саветује директора Центра по питањима целокупне и појединачне планско – 
програмске садржине нивоа едукације, 

• разматра и прилагођава раније стечене националне дипломе, сертификате 
тренерских звања, на предлог директора Центра, 

• разматра и предлаже стручну литературу за различите нивое  едукације, 

• разматра и предлаже листе тренера – кандидата за различите нивое 
курсева, директору Центра, 

• обавља све друге послове од интереса за рад Центра. 

  

Члан 8. 

Центром руководи Директор Центра (у даљем тексту : директор), кога на 
период од 4 (четири) године радно ангажује Извршни одбор ФСС, као спортског 
стручњака у складу са одредбама Закона о спорту.  

Директор  обавља следеће послове: 

• представља Центар у оквиру овлашћења утврђених овим Правилником, 

• сачињава и даје на усвајање нацрт правилника и других аката Центра, ИО ФСС. 

• руководи активностима везаним за сарадњу са центрима територијалних 
савеза, другим националним фудбалским савезима и УЕФА по питањима 
стручне едукације и оспособљавања тренера,  

• дефинише профил и по савету Стручног већа одређује све стручне функције које 
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планско – програмски изводе едукације различитих нивоа  (носиоце програма, 
менторе, професоре, предаваче, комисије за проверу стечених знања), 

• у складу са Конвенцијом УЕФА и овим Правилником, дефинише све програме 
(области и тематику) различитих нивоа едукације Центра, 

• конституише целокупан план / програм едукације као целину, а у склопу ње и 
планове / програме (области и теме) различитих нивоа у писаној електронској 
форми, што представља програмски део овог Правилника, 

• планира годишње и периодичне курсеве едукације, у складу са потребама 
различитих профила тренерске струке,  

• управља дефинисањем, конституисањем и стручним спровођењем програма 
едукације Центра са инструкторима - едукаторима, 

• управља и координира рад асистента организатора, ИТ и административног 
асистента, 

• координира активности у сачињавању научних тема везаних за различите нивое 
образовања, са професорима – предавачима, 

• председава  Стручним већем Центра (комисијом)  за дефинисање листа тренера 
– кандидата за курсеве едукације УЕФА, 

• решава захтеве, жалбе и молбе тренера и тренера – кандидата у вези са 
делатношћу Центра, као првостепени орган, 

• одобрава све листе тренера - кандидата за УЕФА / ФСС нивое курсева, 

• предлаже Извршном одбору ФСС, висину цена услуга, трошковник Центра, 

• предлаже, образлаже, генералном секретару ФСС све трошкове Центра, 

• обавља и све друге послове које му повери Извршни одбор ФСС. 

 

Члан 9. 

Послови и задаци запослених у ЦЕФТ-у биће регулисани су одговарајућим 
правилником о систематизацији ФСС. 

 

IV - НАЧИН И ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЂЕЊА ЕДУКАТРИВНОГ ПРОЦЕСА 

 
а) критеријуми за упис тренера – кандидата на курсеве 

 

Члан 10. 

За курсеве едукације Центра, може аплицирати фудбалски тренер – кандидат, 
резидент Републике Србије, који је учлањен у одговарајућу секцију ОФТ територијалног 
савеза, по Правилнику ОФТ ФСС. Минимум локалних тренера на курсу је 30% од 
укупног броја тренера кандидата групе. 
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Члан 11. 

Тренери – кандидати страни држављани, који немају стално место боравка у 
Републици Србији, такође могу ући у процес едукације, по следећим условима : 

- говоре/пишу  службени језик Републике Србије,  
- да им није била одбијена апликација за еквивалентну тренерску диплому 

УЕФА на курсу истог нивоа, од стране другог потписника УЕФА конвенције, 

- имају добар разлог за похађање тог курса у Центру, 

 

Члан 12. 

Tренер - кандидат мора испуњавати ОПШТЕ КРИТЕРИЈУМЕ – УСЛОВЕ 
(приложити потребну документацију) за све нивое УЕФА / ФСС едукације и то : 

• очитану личну карту, или фотокопију важећег пасоша за стране држављане, 

• потврду о играчком искуству - каријери (од минимум 6 година), потписане и 
оверене од стране представника клубова или ФС, 

• биографију (CV), која садржи и спортски CV (играча, тренера), 

•  диплому завршеног средњег образовања,  

• изјаву тренера – кандидата да није кривично кажњаван за дела која га чине 
недостојним за обављање стручног рада у фудбалу, док трају правне последице 
осуде, 

• здравствено уверење о способности тренера  (не старије од шест месеци), 

• потврду ОФТ матичног савеза, о чланству у ОФТ, 

• поред наведених општих услова, од тренера - кандидата се може тражити да 
полажу и тест способности или интервју који спроводи Центар.    

Члан 13. 

Tренер – кандидат мора испуњавати ДОДАТНЕ КРИТЕРИЈУМЕ – УСЛОВЕ 
(приложити потребну документацију) за дипломе УЕФА едукације:   

- UEFA B : 

• Валидна UEFA C  лиценца, 

• Најмање шест (6) месеци рада у фудбалском клубу са UEFA C  лиценцом, 

• Овај критеријум се изузима за тренере кандидате са играчком каријером у 
највишем професионалном рангу ФСС/УЕФА/ФИФА такмичења од минимум 7 
(седам) година. 
 
- UEFA A: 

• Валидна UEFA B лиценца,  

• Најмање 1 (једну)  годину рада у фудбалском клубу или савезу („фудбал 11“) са 
UEFA B лиценцом, 
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- UEFA B + А : 

• За тренере – кандидате са  професионалном играчком каријером (мин.7 
година у највишем рангу такмичења ФСС, УЕФА, ФИФА, 

• Курс овог типа, може се организовати уз пријаву (минимум три месеца пре 
почетка курса) и сагласност УЕФА са минимум 7, максимум 20 тренера – 
кандидата, 

• Тренери кандидати морају активно радити у клубу („фудбал 11“) све време 
трајања курса које обухвата минимум једну фудбалску сезону. 
 

- UEFA PRO : 

За тренере - кандидате са професионалном играчком каријером :  

• Валидна UEFA  А лиценца,  

• Најмање 1 (једну) годину рада са UEFA  А лиценцом и то: 
1. у фудбалском клубу  у својству шефа стручног штаба сениора (за III ранг 

такмичења),  
2. у фудбалском клубу у својству тренера асистента сениора ( I или II ранг 

такмичења), 
3. у репрезентативној А или У-21  селекцији, у својству  тренера првог 

асистента,  
4. у репрезентативним или клубским селекцијама (ФСС,УЕФА,ФИФА) 

омладинског – елитног нивоа у својству шефа стручног штаба,   
   

За тренере -  кандидате, без професионалне  играчке каријере: 

• Валидна ФСС национална ПРО лиценца,  

• Најмање 1 (једну) годину - (фудбалску сезону) рада са ФСС националном ПРО 
лиценцом/сертификатом у својству шефа стручног штаба клуба професионалног 
ранга такмичења ФСС. 
 

Право на предлог тренера – кандидата за листу курса ПРО, по критеријуму 
„интерес ФСС“ има Председник ФСС, за тренере кандидате, који испуњавају све опште 
и додатне критеријуме. 

- UEFA  Yоuth  B 

• Валидна UEFA B лиценца 

- UEFA  А  Еlite Yоuth  

• Валидна UEFA Yоuth B лиценца и најмање  1 (једна) година рада у омладинском 
фудбалу, или 

• Валидна UEFA A лиценца  

- UEFA B GK : 

• Валидна UEFA C  лиценца  
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- UEFA А GK : 

• Валидна UEFA B  лиценца, 

• UEFA B GK лиценцa 

 

- UEFA B  futsal : 

• Валидна UEFA C  лиценца, или 

• Валидан национални футсал сертификат  

Члан 14. 

У ванредним околностима, по препоруци Стручног већа, тренерима 
кандидатима може се одобрити од стране директора Центра, похађање курса ”на даљину” 
/ ”он лине”/, уколико за то постоје технички услови.  

Члан 15. 

Поред општих услова, тренер – кандидат мора испуњавати ДОДАТНЕ 
КРИТЕРИЈУМЕ (приложити потребну документацију) за сертификат националне ФСС 
едукације   

- ФСС Д  

• стиче се  кроз академски ниво образовања на факултетима спорта и физичког 
васпитања акредитованих установа Републике Србије. Посебним споразумом о 
сарадњи са факултетима је ближе одређен начин похађања и добијања 
Националног тренерског сертификата Д нивоа.  

 

- ФСС Ц (Grass roots лидер) – посебни општи улови 

• очитана лична карта, или фотокопија важећег пасоша за стране држављане, 

• биографију (CV),  

• изјаву  да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним за 
обављање стручног рада у фудбалу, док трају правне последице осуде. 

- ФСС ПРО : 

• Валидна UEFA  А лиценца,  

• Најмање 1 (једну) годину рада са UEFA  А лиценцом и то: 
1. у фудбалском клубу  у својству шефа стручног штаба сениора (за III ранг 

такмичења),  
2. у фудбалском клубу у својству тренера асистента сениора ( I или II ранг 

такмичења), 
3. у репрезентативној А или У-21  селекцији, у својству  тренера првог 

асистента,  
4. у репрезентативним или клубским селекцијама омладинског – елитног 

нивоа у својству шефа стручног штаба,  
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ФСС национални сертификат ПРО, не може се нострификовати у ПРО диплому 
од стране других ФС чланица УЕФА, нити од стране УЕФА ЈИРА ПАНЕЛА. 

       

- ФСС тренер физичке припреме : 

• завршене струковне / академске студије факултета за спорт, или 

• валидна УЕФА А лиценца и активан рад у својству тренера специјалисте физичке 
припреме. 
 

- ФСС футсал тренер : 

• најмање 3 (три) године играчке каријере у футсалу 

 

- ФСС тренер голмана : 

• општи услови 

 

- ФСС инструктор – едукатор : 

• валидна УЕФА диплома/лиценца, 

• интервју – дозвола од стране директора ЦЕФТ. 

 

- ФСС сертификата спортски менаџмент ПРО клуба : 

• завршене струковне / академске студије менаџмента спорта или, 

• кандидати са интернационалном професионалном играчком каријером 

• познавање  страног (УЕФА официјалног) језика , 

• интервју - дозвола од стране носиоца програма. 

 

б) формирање групе тренера - кандидата за курс едукације                                                  
  

Члан 16. 

Обавештење о формирању или формираној групи заинтересованих или 
селектирахих тренера – кандидата, за одређене нивое едукације, објављује се на 
званичном сајту ФСС и сајту територијалних фудбалских савеза. 

Обавештење садржи : 

- назив, ниво курса Центра, 
- опште и посебне критеријуме за могућност аплицирања, 
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- рок до кога тренери – кандидати могу аплицирати за курс, 
- остале информације релевантне за заинтересоване тренере. 

 

Члан 17. 

Групу одређеног нивоа курса (група УЕФА ПРО – максимум 20 кандидата, група 
УЕФА А ГК максимум 16 кандидата, остале групе максимум 25 кандидата) одређује 
комисија Центра или центра територијалног ФС. 

Приликом формирања групе тренера – кандидата, узимају се у обзир уз 
препоруке, потреба ФСС, територијалног ФС и клубова, за тренерима одређеног 
профила, који су у њима већ радно ангажовани, као приоритет. 

Приликом формирања групе, уколико већи број тренера – кандидата, испуњава 
све наведене потребне услове и препоруке, примењиваће се критеријуми селекције 
ОФТ ФСС (успех и препоруке на предходном нивоу едукације, профил тренерског рада 
у пракси и тд.)  

 

Члан 18. 

На захтев Директора Центра, приликом формирања групе УЕФА ПРО нивоа, 
може се спровести информативно – саветодавни интервју од стране комисије. 

 

Члан 19. 

Центар, по формирању групе курса едукације, писмено обавештава (путем 
мејла) све примљене тренере – кандидате, који треба у датом року да потврде (путем 
мејла) учешће на курсу по наведеним условима. 

За тренере – кандидате који из било ког разлога не доставе писмену потврду о 
року, сматраће се да одустају од курса едукације. 

Тренери – кандидати, који су аплицирали за курс едукације, а нису примљени у 
групу курса, могу добити информацију од административног асистента Центра о 
формирању групе курса, на лични захтев. 

Тренери – кандидати, који нису примљени у групу курса, могу упутити писменим 
путем, жалбу уз плаћену таксу, првостепеном органу, директору Центра, најкасније 15 
дана пре почетка курса едукације за који су аплицирали. 

Извршни одбор ФСС, представља другостепени орган у жалбеном поступку.  
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в) трајање и организација различитих нивоа курсева едукације 

 

Члан 20. 

План и програм Центра, у зависности од различитих нивоа едукације, спроводи 
се и организује  кроз следеће модалитете  : 

- резиденцијалне теоретске часове, 

- резиденцијалне практичне часове, 

- резиденцијалне радионице праксе, 

- самосталну праксу тренера – кандидата у клубу по дефинисаном задатку, 

- менторисану праксу микро група тренера – кандидата у сопственој средини уз 
консалтинг ментора,  

- вођење дневника рада курса, 

- портфолиа тренера – кандидата, 

- проверу стечених знања, 

- семинаре перманентне едукације (обнове лиценци), 

- консалтинг стручне комисије ОФТ ФСС према тренеру – кандидату. 

Курсеви едукације различитих нивоа, организују се по принципу 
резиденцијалних блокова / модула  (2 – 5 дана) у центрима – местима које одреди 
Центар, са минималним условима за несметано спровођење курса (сала, терен, 
техничка опремљеност, потребни тренажни реквизити и тд.) 

 

Члан 21. 

Конвенција УЕФА и план Центра ФСС, дефинишу обавезу минимума планског 
броја часова за следеће курсеве УЕФА диплома / лиценци : 

 

КУРС ЕДУКАЦИЈЕ : UEFA C UEFA B UEFA A UEFA PРО 

Укупан мин.фонд часова едукације 60 120 180 360 

Мин.број теоретских часова 30 60 90 144 

Mин.број практичних часова 30 60 90 216 
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС  

ЕДУКАЦИЈЕ : 

UEFA B 

Youth 

UEFA A 

Elite Youth 

UEFA B 

Futsal 

Укупан мин.фонд часова едукације 60 120 120 

Мин.број теоретских часова 30 60 46 

Mин.број практичних часова 30 60 74 

                                                                                                                                                                  

 

       Центар организационо спроводи курсеве по плану : 

UEFA C  кроз  2 – 4 резиденцијална модула 

UEFA B  кроз  4 – 6 резиденцијалних модула, укупног трајања до 6 месеца  

UEFA A кроз  6 – 10  модула, укупног трајања до  12  месеци, 

UEFA PRO кроз 10 - 15  модула, укупног трајања до 24 месецa, 

UEFA B Youth кроз 2 – 4  модула 

UEFA A Elite Youth кроз 4 – 8 модула, укупног трајања до 12 месеци, 

UEFA B GK кроз  2 – 5 модула 

UEFA A GK кроз 4 – 6  модула, укупног трајања до 12 месеци, 

UEFA B Futsal кроз 4 – 6  модула, укупног трајања до 6 месеци. 

 

Члан 22. 

План Центра ФСС, дефинише обавезу минимума  броја часова за следеће 
курсеве ФСС едукације, за националне сертификате / лиценце  : 

• национални сертификат Д, рализује се на акредитованим факултетима спорта 
и физичког васпитања по плану споразума, 

• национални сертификат Ц (Gras roots лидер), рализује се на курсу од најмање 
16 часова, 

• национални сертификат ПРО, реализује се на курсу од најмање 200 часова.     
• национални сертификат  тренер голмана, реализује се на курсу центра 

територијалног ФС од најмање 30 часова,  
• национални сертификат футсал тренер, рализује се на курсу центра 

територијалног ФС,  од најмање 30 часова,   

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС 
ЕДУКАЦИЈЕ : 

UEFA B 
GK 

UEFA A 
GK 

Укупан мин.фонд часова едукације 60 120 

Мин.број теоретских часова 20 36 

Mин.број практичних часова 40 84 
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• национални сертификат тренер специјалиста физичке припреме, реализује се 
на курсу  од најмање 60 часова, по плану Центра ФСС или Центра територијалног ФС, 

• национални сертификат инструктор – едукатор УЕФА/ФСС програма, реализује 
се на курсу од најмање 20 часова. 

• национални сертификат спортски менаџмент ПРО клуба, за спортске/техничке 
директоре ПРО нивоа, реализује се на курсу  од најмање 60 часова. 

 

Члан 23. 

Перманентна едукација (обнова) за УЕФА лиценце, реализује се на дводневном 
курсу од најмање 16 часова (за специјалистичке нивое минимум 5 часова 
специјализације од наведених 16), у трогодишњем периоду, или периодично - 
годишње по принципу једнодневних семинара (6 часова) за различите нивое. 

Перманентна едукација (обнова лиценци) за националне ФСС сертификате, 
реализује се на једнодневним семинарима од најмање 6 часова, у трогодишњем 
периоду или периодично по принципу семинара за одређене нивое.  

 

г) критеријуми – профили, права и обавезе едукатора 

 

Члан 24. 

У делокругу рада Центра, или центра територијалног ФС, поред послова и 
задатака који су утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у 
ФСС или територијалног ФС и чији извршиоци су у радном односу, едукативну функцију 
обављају и профили едукатора : 

- тутори - носиоци програма,  

- ментори,  

- предавачи тема фудбала,  

- академски професори, предавачи тема „наука у фудбалу“. 

Члан 25. 

Тутори - носиоци програма одређеног нивоа едукације, су инструктори – 
едукатори, који на основу припреме, едукације за тај профил професије, искуства у 
тренерској пракси и поседовања УЕФА дипломе минимум на нивоу курса који воде, 
планско програмски спроводе области – тематику курса по програму Центра. 

Носиоци програма у обавези су да износе задату тематику области као 
предавачи, изводе радионице праксе у оквиру модула и рекапитулације (суштински 
сиже тематике) предходних модула. Анализирају рад осталих тренера предавача, 
сугестијама унапређују целокупан програм курса, управљају организацијом и 
спровођењем кодекса курса, спроводе испитну процедуру и дају оцену – процену о 
тренерима кандидатима. 
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Ментори одређеног нивоа едукације, су инструктори – едукатори, који на 
основу припреме, едукације за тај профил професије, искуства у тренерској пракси и 
поседовања УЕФА дипломе највишег нивоа, воде модуле едукације микрогрупа – 
менторисане праксе у клубовима тренера – кандидата. Врше стручни консалтинг према 
менторисаном и учествују у спровођењу испитне процедуре, као чланови испитне 
комисије. 

Тренери предавачи су инструктори – едукатори који на основу вештина 
предавача, искуства у тренерској пракси и поседовања УЕФА дипломе минимум на 
нивоу курса на коме едукују, излажу теоретско – практично задате теме из појединих 
области професије. 

Академски професори, су предавачи тематике из области наука у фудбалу, по 
програмском садржају нивоа курса. 

У свом делокругу рада, Центар именује инструкторе – едукаторе, који имају 
сертификате курса за едукаторе Центра, а  периодично врши њихову допунску 
едукацију.  

Сви наведени профили инструктора - едукатора за свој рад, остварују права 
надокнаде по Одлуци о висини цена услуга Центра, тј. накнадама за инструкторе – 
едукаторе и академске професоре. 

 

д) начин организовања и процедуре провере стечених знања 

 

Члан 26. 

Провера стечених знања за различите УЕФА (предвиђено УЕФА Конвенцијом) и 
националне ФСС (предвиђено директивом Центра) нивое ,  спроводи се формативно и 
сумативно, а састоје се из : 

- Теста познавања правила игре, 
- Теста из области наука у фудбалу (за нивое где је то предвиђено програмом), 
- Презентовањем дневника курса, вођеном од стране тренера – кандидата, 
- Презентовањем дневника менторисане праксе (за УЕФА нивое где је то 

предвиђено програмом), 
- Презентовањем дневника праксе у клубу (за УЕФА нивое где је то 

предвиђено програмом), 
- Презентовањем завршног рада у електронској / писаној форми (за УЕФА, 

ФСС нивое где је то предвиђено програмом), 
- Презентацијом практичног рада у току курса на радионицама праксе, или на 

модулима менторисане праксе, или у самој испитној процедури.                               
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Члан 27. 

Ако тренер  кандидат неоправдано одустане од  провере стечених знања, 
сматраће се да није успешно завршио курс (самовољан прекид). 

Провера стечених знања, може се одложити до 1 (једне године), ако је тренер - 
кандидат због болести или  других оправданих разлога био спречен да приступи 
провери стечених знања.   

Члан 28. 

Провера стечених знања се изводи пред комисијом од 2 до 3 члана, у зависности 
од нивоа курса, а чланове комисије одређује директор Центра. 

 Процедуром провере стечених знања руководи директор Центра, ментор или  
носилац програма одређеног нивоа едукације. 

Образац провере стечених знања је званичан документ, саставни део досијеа 
тренера кандидата. 

 

Члан 29. 

Тренер – кандидат  се оцењује од стране  комисије из сваког дела провере 
стечених знања, оценама од 2 – 5 или недовољно – поновити курс, делове курса или 
проверу стечених знања, у року од 12 месеци, после чега ће се сматрати да тренер – 
кандидат мора поновити читав курс по свим обавезама. 

Рад тренера - кандидата у активностима процеса курса, узима се у обзир при 
утврђивању завршне оцене (сумативно оцењивање). 

Сваки од делова процедуре провере стечених знања је испуњен, ако кандидат 
из сваког од делова добије прелазну формативну оцену (Ц, Б, А). 

Тренер – кандидат који испуни све обавезе предвиђене планом и програмом 
Центра, обавезе из уговора између Центра и тренера – кандидата, као и обавезе из процедуре 
провере стечених знања, за одређени ниво курса едукације, стиче право на добијање 
дипломе / сертификата и лиценце са одређеним тренерским звањем. 

 

ђ) начин и форма издавања диплома / сертификата и лиценци 

 

Члан 30. 

Документација о стручном оспособљавању свих нивоа едукације, води се по 
јединственим типизираним садржајима, утврђеним од стране Стручног већа ЦЕФТ. 

Центар води базу података тренера – кандидата, евиденцију о обављању 
eдукационих активности, евиденцију о издатим дипломама / сертификатима, 
лиценцама у електронској форми. 
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Члан  31. 

На основу података из евиденције, Центар издаје одговарајуће исправе. 

Исправе из става 1. овог члана су : УЕФА диплома / ФСС сертификат и УЕФА / ФСС 
лиценца о стеченом стручном звању. 

 

Члан 32. 

Тренеру - кандидату по успешно окончаном курсу, се издаје јединствена 
диплома / сертификат и лиценца одређеног УЕФА или ФСС националног звања у складу 
са чланом 4. овог Правилника и одговарајућих прописа по Конвенцији УЕФА.   

 

Члан 33. 

Тренер који по успешно окончаном курсу, добије национални ФСС сертификат, 
може добити дозволу за рад у националним такмичењима и нема право захтевати 
нострификацију националног сертификата у УЕФА диплому истог нивоа, без 
испуњавања свих обавеза које предвиђа УЕФА конвенција. 

 

Члан 34. 

УЕФА диплома и ФСС сертификат садрже : 

1. назив издаваоца дипломе, 
2. име, презиме и место рођења тренера , 
3. ниво УЕФА дипломе  коју је тренер стекао, 
4. потписи председника ФСС, генералног секретара и директора Центра, 
5. датум стицања УЕФА дипломе. 

 

 

УЕФА  и ФСС тренерска лиценца садрже: 

1. назив издаваоца лиценце, 
2. име, презиме и место рођења тренера , 
3. број лиценце, 
4. важност и временско трајање лиценце, 
5. слика тренера, 
6. УЕФА тренерско звање и територија за коју лиценца важи, 
7. место за потпис тренера,  
8. потписи председника ФСС, генералног секретара и директора Центра. 
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Члан  35. 

Одлуком директора Центра, а на основу одлуке дисциплинских органа ФИФА, 
УЕФА или ФСС, може се опозвати било која УЕФА диплома и лиценца издата од стране 
Центра. У том случају тренеру ће бити забрањено најмање 3 године, да аплицира за 
похађање курса, за нову диплому, односно лиценцу. 

 

Члан 36. 

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. 

Члан 37. 

У фудбалском спорту, УЕФА дипломе издате од стране Центра служе као једини 
доказ о стручној оспособљености тренера   на територији чланица УЕФА. 

У фудбалском спорту, ФСС национални сертификати издати од стране Центра, 
служе као једини доказ о стручној оспособљености тренера који верификује ФСС на 
својој територији. 

 

 

V   - ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ТРЕНЕРА – КАНДИДАТА 

 

Члан 38. 

Права и обавезе тренера – кандидата, детерминишу се уговором између Центра 
и тренера – кандидата и овим Правилником. 

Члан 39. 

Тренер - кандидат има обавезу да редовно (100%) присуствује свим 
активностима курса одређеног нивоа, предвиђеним планом и програмом едукације 
Центра. 

На писани и основан захтев, а по Конвенцији УЕФА, директор Центра, може 
дозволити тренеру - кандидату да надокнади пропуштене делове курса ако укупно 
време његовог оправданог одсуствовања не прелази 10% целокупног плана курса, у 
супротном ће се сматрати да курс није ни започет од стране тренера – кандидата. 

 

Члан 40. 

Тренер - кандидат има право и обавезу да заврши курс само по започетом плану 
и програму у року предвиђеном за сваки ниво едукације. 
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VI  - ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ЦЕНТРА 

 

         Члан 41. 

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. 

 

 

VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

         Члан 42. 

Ако поједина питања едукације за УЕФА дипломе / лиценце, које организује 
Центар, нису уређене овим Правилником, примењиваће се одредбе из Тренерске 
конвенције УЕФА (важеће издање), и одлуке УЕФА Јира Панела. 

Ако поједина питања едукације за националне ФСС сертификате / лиценце, које 
организује Центар, нису обухваћена овим Правилником, примењиваће се одлуке 
директора Центра по савету Стручног већа као првостепеног органа, а коначне одлуке  
Извшног Одбора ФСС као другостепеног органа. 

 

         Члан 43. 

Ступањем на снагу овог Правлиника престаје да важи Правилник о раду Центра 
за едукацију тренера ФС Србије (Службени лист ФСС ”Фудбал”, број 13/II/2020.) 

 

 

         Члан 44. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
листу ФСС ”Фудбал”. 

 

 

      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                              Ненад Бјековић, с.р. 
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС 
"Фудбал", бр. 22/2021), Извршни одбор  ФСС, на седници одржаној 26.4.2022. године, 
донео је 

 

П Р А В И Л Н И К  
О СТРУЧНОM РАДУ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

                                    

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилник о стручном раду Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту: 
Правилник) садржи основне смернице и оквирне одредбе стручног рада и обухвата 
услове за реализацију постављених начела. 

Правилником се утврђују  нивои стручног рада у оквиру ФСС и његових чланова 
– територијалних ФС и клубова, као и одговарајући инструменти који ће осигурати 
организационе, кадровске, програмске основе и друге предуслове за трајно и 
систематско унапређивање квалитета фудбалског спорта и развијање врхунског 
стваралаштва у фудбалу. 

 

II - ЈЕДИНСТВЕНИ СИСТЕМ СТРУЧНОГ РАДА 

 

Члан 2. 

Јединствени систем стручног рада у фудбалској организацији, темељи се на : 

• анализи - моделирању савремене фудбалске игре,      

• дефинисању критеријума препознавања талената - селектирању,  

• управљању процесима обуке и тренинга путем мултидисциплинарног научно - 
стручног приступа за све узрасне категорије играча, 

• управљању развојем  играча - игре кроз развојне и такмичарске програме,      

• управљању стањем - процесом спортске форме, 

• програму  перманентног образовања и профилисања тренера (заснованом на 
УЕФА тренерској конвенцији  и другим прописима у оквиру ФСС, који се односе 
на професију). 

 

 Члан 3. 

Јединствени систем стручног рада приоритетно се односи на организацију, 
управљање, стручна тела, различити статус, профиле и звања фудбалских тренера, 
повезујући га у функционалну целину, обавезујући ФСС и његове чланове - клубове и 
територијалне савезе, да га у својим срединама успоставе и примењују. 
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Члан 4. 

Јединствени систем стручног рада, условљен је системом образовања и 
усавршавања стручних кадрова – тренера у области фудбалског спорта, на основу УЕФА 
Конвенције о профилисању и едукацији тренера. 

 

III - ИНСТИТУЦИЈЕ СТРУЧНОГ РАДА 

 Члан 5. 

Основни носилац стручног рада је Фудбалски савез Србије (Спортски сектор) 
непосредно у оквиру својих надлежности, а посредно кроз доношење и спровођење 
овог правилника у фудбалским клубовима и територијалним савезима у саставу ФСС , 
као његових чланова.  

Стручни саветодавни органи (стручна тела), који усмеравају, саветују - интегришу 
програме и помажу у конкретизовању стручног рада, као и стручно – кадровске 
политике су стручни одбори, комисије и већа, на нивоу ФСС или територијалних 
фудбалских савеза и клубова.   

Непосредни носиоци стручног рада у целокупној фудбалској организацији, ФСС 
и његовим члановима, су стручњаци, чланови одговарајућих секција стручно - струковне 
организације фудбалских тренера ФСС, по функцијама  :  

• спортски /технички руководиоци,  

• селектори, 

• инструктори,  

• тренери различитих звања и профила  
 

IV - СТРУЧНА ТЕЛА И НЕПОСРЕДНИ НОСИОЦИ СТРУЧНОГ РАДА ФСС И  
ТЕРИТОРИЈАЛНИХ САВЕЗА 

 

Члан 6. 

Стручни одбор је саветодавно, стручно тело ФСС, чији је основни задатак да ради 
на унапређењу фудбалског спорта кроз јединствен систем стручног рада, у складу са 
Статутом ФСС или територијалног савеза,  који дефинише стручну стратегију. 

Стручни одбор предлаже одређена кадровска решења у оквиру свог делокруга 
рада, разматра извештаје – планове, програме изабраних стручњака, даје оцену 
успешности рада стручњака на основу анализе и поставњених циљева, саветује и 
комуницира по свим стручним питањима фудбала, са председником  ИО ФСС. 

Питања састава, броја чланова,  председавања, начина комуникације и 
коресподенције, дужини мандата, пословника о раду, задатака, регулишу се посебним 
актима у оквиру фудбалске организације. 
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Члан 7. 

Омладинска комисија је саветодавно стручно тело, чији је основни задатак да 
унапређује, саветује и контролише стручна питања везана за развој омладинског 
фудбала, млађих категорија играча, као што су организација и пропозиције такмичења 
млађих категорија, контрола програма млађих категорија клубова и њихово 
лиценцирање и спровођење, стратешке смернице критеријума селектирања и 
програма рада са млађим категоријама елитног такмичења. 

Омладинска комисија предлаже директору ФСС одређена кадровска решења у 
оквиру свог делокруга рада. 

Питања састава, броја чланова,  председавања, начина комуникације и 
коресподенције, дужини мандата, пословника о раду, задатака, регулишу се посебним 
актима у оквиру фудбалске организације.    

 

Члан 8. 

Стручно веће Центра за едукацију тренера ФСС је саветодавно стручно тело 
установљено у циљу образовања фудбалских тренера и других кадрова везаних за 
фудбалски спорт, чији је основни задатак унапређење програма образовања по УЕФА 
тренерској конвенцији и селекцији тренера који испуњавају услове да се образују у 
систему едукације ФСС. 

Питања састава, броја чланова, председавања, начина комуникације и 
коресподенције, дужини мандата, пословника о раду, задатака, регулишу се посебним 
актима у оквиру фудбалске организације.    

Члан 9. 

Директор Спортског Сектора, је стручна функција, која у складу са спортском 
стратегијом, непосредно управља спровођењем циљева и задатака, осталих стручних 
функција у оквиру ФСС. 

На предлог стручног одбора, поставља га или разрешава, за одређени мандатни 
период, Извршни одбор ФСС. 

Члан 10. 

 Селектор ФСС је стручна функција, која у складу са организацијом такмичења 
ФИФА и УЕФА, управља селектирањем, припремом и такмичењем селекције - 
репрезентације ФСС коју води. 

На предлог Стручног одбора, поставља га или разрешава дужности, Извршни 
одбор ФСС у сврху испуњења спортског циља конкретног такмичења или планског 
спровођења програма развоја селектираних играча и модела игре. 

Селектори ФСС се могу поставити за следеће категорије играча, а у складу са 
стратегијом ФСС или територијалног савеза : А репрезентација,  У-21, У-19,  У-17 и У-15, 
мушких и  женских селекција и футсала. 
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Члан 11. 

Селектор А тима, је самосталан у раду и за свој рад одговара Извршном одбору 
ФСС, а у обавези је, да Стручном одбору достави план и програм рада, са дефинисаним 
циљевима и аргументима, као и да подноси периодичне извештаје и одлуке о 
формирању адекватног стручног штаба. 

 Члан 12. 

Основни задатак селектора А тима, је стварање врхунске селекције, 
репрезентације – тима, адекватне игре којом је извесно достићи постављене циљеве у 
конкретном међународном такмичењу. 

Поред тога, селектор са стручним штабом и екипом – тимом, представља - 
репрезентује државу и ФСС и као такав је дужан да се своје активности подреди општим 
интересима и да поступа у складу са важећим прописима и уговором који је закључио 
са ФСС. 

Члан 13. 

Селектори млађих селекција имају основни задатак, да спроводе стратегију 
развоја селектираних играча – игре, односно кроз програме рада и такмичења, 
припреме и едукује селектиране играче за испуњење циљева А тима у будућности. 
Поред тога имају обавезу и задатак да у конкретном такмичењу постигне зацртане 
такмичарске циљеве. 

Селектори млађих селекција у координацији са директором младих селекција, 
формирају адекватне стручне штабове, различитих профила стручњака. 

Члан 14. 

Сви селектори, обавезни су да  међусобно сарађују у складу са  стратегијом 
стручног развоја и смерницама директора младих селекција и да у свом раду спроводе 
и примењују постављене критеријуме селектирања кроз процес, програме рада и 
такмичења. 

Члан 15. 

Чланови стручног штаба млађих националних селекција, морају испуњавати 
следеће услове: 

• вишегодишње искуство у раду са млађим категоријама, 

• да су у фудбалској организацији успешно радили на стручно- 

• селективним пословима у клубовима или територијалним савезима, 

• потребна звања за своје функције. 

Права и обавезе чланова стручног штаба регулишу се интерним актима ФСС, 
односно уговорима које су потписали са ФСС. 
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Члан 16. 

Селектори млађих селекција су дужни да директору достављају периодичне 
планове рада и такмичења, као и да достављају извештаје о реализацији програма. 

Члан 17. 

Селектори морају да испуњавају следеће услове по питању едукације и звања: 

• Селектор А  и  У-21   UEFA PRO  лиценца 

• Селектор У-19 , У-17 и  У-15  UEFA  A  Elite Youth лиценца 

• Селектор за жене  А  и   У-21  UEFA  PRO лиценца 

• Селектор за жене  У-19,  У-17 и  У-15  UEFA  A  Elite Youth лиценца 

• Селектори футсала UEFA  B  Futsal  лиценца 

 

Члан 18. 

Са селекторима се закључује професионални уговор о раду на одрђени 
временски период. 

Члан 19. 

У циљу реализације селективног процеса, селектирању потенцијалних младих 
играча за примарне селекције ФСС и територијалних савеза,  организује се 
инструкторско - селекторска служба ФСС и  територијалних  савеза. 

Инструкторска служба делује као орган у склопу спортског сектора ФСС или 
територијалних савеза. 

Члан 20. 

Поред примарног циља селективног процеса, инструкторска служба, по плану 
изводи програме школе фудбала са селектираним играчима   базичних селекција /У- 13/ 
ФСС или територијалних савеза. Селективни процес се  води на целокупној територији 
ФСС, као и у дијаспори по планираним активностима. 

Инструкторско - селекторска служба има задатак, да презентира своје програме 
стручног рада, који се изводе на школама ФСС, тренерима клубова из којих долазе 
селектирани играчи и у свим заинтересованим срединама. 

Члан 21. 

Инструкторско - селекторска служба делује као Колегијум инструктора, а састоји 
се од инструктора ФСС и инструктора теритеријалних савеза.  

Детаљну организацију, циљеве и задатке инструкторско -   селекторске службе, 
врши директор младих селекција, чијој развојноj стратегији је служба подређена. 

Колегијумом инструктора руководи инструктор - координатор. 
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Члан 22. 

Инструктор - селектор представља стручно лице, са тренерским искуством у 
стручно - педагошком раду са младим играчима, како на теоретском (аналитика 
фудбала) тако и на практичном извођењу (демонстрацији) тренажних активности. 

Профил инструктора - селектора поред наведеног, подразумева способности 
организације и комуникације, као и кредибилитет у односу са тренерима, клубовима из 
којих се селектирају играчи. 

Услов за постављање инструктора – селектора ФСС, поред наведених 
карактеристика профила,  је  UEFA A Elite Youth лиценца. 

Услов за постављање инструктора територијалног савеза је UEFA B Youth 
лиценца. 

Члан 23. 

Све стручне функције, по Правилнику Центра за едукацију тренера ФСС, морају 
имати одговарајућа стручна звања – дипломе и морају бити чланови одговарајућих 
секција ОФТ ФСС.    

 

V - ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ СТРУЧНО - ПЕДАГОШКОГ РАДА 

 

Члан 24. 

Фудбалски савез Србије, територијални савези и клубови, планирају и 
програмирају активност на унапређењу фудбалског спорта путем оквирног 
четворогодишњег циклуса, у оквиру којих се усклађује организација и годишњи, 
периодични програми разрађени по секторима и узрастима младих играча. 

Програмима се обавезно утврђују задаци квалитетних такмичења у 
оспособљавању и репродукцији младих играча. 

Члан 25. 

Програмирање и планирање стручно-педагошког рада врши се на основу 
програма рада клуба, у оквиру  фудбалске школе ФСС. Директори млађих категорија, 
тренери клубова  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 за временски период 
који се дефинише, врши одговарајући орган који делегира стручна омладинска комсија 
ФСС (посебним актом). 
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VI - МИНИМУМ НОРМАТИВА ЗА СТРУЧНО - ПЕДАГОШКИ РАД СА МЛАЂИМ 
КАТЕГОРИЈАМА ИГРАЧА 

Члан 26. 

Минимум норматива за стручно – педагошки рад са млађим категоријама 
играча, дефинисан је овим правилником или правилником који би се посебно односио 
на ову област. 

VII - КВАЛИФИКАЦИОНА  СТРУКТУРА  ТРЕНЕРА   КЛУБОВА 
(СЕНИОРСКЕ  КАТЕГОРИЈЕ / ОМЛАДИНСКЕ КАТЕГОРИЈЕ) 

Члан 27. 

У клубовима свих рангова такмичења ФС Србије,  територијалних и других  
савеза, могу радити уз обавезно лиценцирање и дозволу за рад, тренери који су своја 
звања или верификацију звања, стекли  у Центру за едукацију фудбалских тренера ФСС, 
према националном и УЕФА  плану и програму, а који су чланови секција стручно-
струковне организације фудбалских тренера ФСС.  

Члан 28. 

Квалификациона структура и обавезан број тренера за такмичарску сезону, 
одређује се, према степену такмичења у коме се такмичи први тим одговарајућег 
клуба и то : 

1. Клубови Супер лиге Србије (I сениорски ранг такмичења) : 
Морају имати закључен професионални уговор или радни однос са спортским 
руководиоцима и тренерима. 

I сениорски тим : 

а) Спортски/технички директор - сертификат спортски менаџмент ПРО клуба  
б) Шеф стручног штаба – UEFA PRO лиценца, 
ц) I тренер асистент – UEFA A лиценцом, 
д) II тренер асистент – UEFA A лиценца или тренер специјалиста физичке 

припреме - ФСС лиценца      
е) тренер специјалиста за рад са голманима – UEFA А GK лиценца 

 

Клубови Супер лиге Србије, морају имати тимове млађих категорија играча као и 
одређену квалификациону структуру тренера и то : 

 

Тимове узрасних категорија  У-19 / У 17 / У 15  у редовном такмичењу, 

а) Директор омладинске школе/академије са UEFA  PRO/ А Elite Youth 
лиценцом,  

б) Тренере узрасних категорија играча, чија квалификација зависи од степена 
такмичења тима (Члан 29.), 

ц) Тренера специјалисту за рад са голманима UEFA B GK  лиценца,  
д) Тренера специјалисту физичке припреме - ФСС лиценца.        
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2. Клубови Прве лиге Србије (II сениорски ранг такмичења) 
Морају имати закључен професионални уговор или радни однос са спортским 
руководиоцима и тренерима. 

I сениорски тим : 

а) Шеф стручног штаба – ФСС PRO лиценца, 
б) I тренер асистент – UEFA А лиценцом, 
ц) II тренер асистент – UEFA А лиценца или тренер специјалиста физичке 

припреме - ФСС лиценца      
д) тренер специјалиста за рад са голманима – UEFA  А GK лиценца 
 

Клубови Прве лиге Србије, морају имати тимове млађих категорија играча као и 
одређену квалификациону структуру тренера и то : 

 

        Тимове узрасних категорија  У-19 / У 17 / У 15 у редовном такмичењу, 

а) Директор омладинске школе/академије са UEFA A Elite Youth лиценцом,  
б) Тренере узрасних категорија играча, чија квалификација зависи од степена 

такмичења тима (Члан 29.), 
ц) Тренера специјалисту за рад са голманима UEFA B GK  лиценца,  
д) Тренера специјалисту физичке припреме - ФСС лиценца.        

 

3. Клубови лига територијалних савеза - Српске лиге (III сениорски ранг такмичења) 
Морају имати закључен уговор о стручном ангажовању тренера  

I сениорски тим : 

а) Шеф стручног штаба – UEFA  А лиценца, 
б) Тренер асистент – UEFA B лиценцом  
ц) Тренер специјалиста за рад са голманима – UEFA B GK  

 

Клубови лига територијалних ФС, морају имати тимове омладинских категорија 
играча, као и одређену квалификациону структуру тренера и то : 

 

У-19 обавезно, У 17 обавезно  и  У 15 обавезно у редовном такмичењу, 

а) Тренере узрасних категорија играча, чија квалификација зависи од степена 
такмичења тима (Члан 29.), 

б) Тренера специјалисту за рад са голманима  UEFA  B  GK  лиценца,  
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4. Клубови зонских лига (IV ранг такмичења) 

I сениорски тим : 

а)  Тренер – UEFA / ФСС Б лиценца, 
б)  Тренер асистент – UEFA / ФСС C лиценца 

 

Клубови зонских лига, морају имати најмање два (2) тима омладинских 
категорија играча у редовном такмичењу, као и одређену квалификациону структуру 
тренерa за две од следеће три селекције: У19, У17, У15, према избору и потребама 
сваког конкретног клуба. 

 

а) Тренера узрасне категорија играча, чија квалификација зависи од степена 
такмичења тима (Члан 29), 

 

5. Клубови окружних - подручних лига (V и остали нижи ранг такмичења) 

I сениорски тим : 

Тренер -  UEFA / ФСС Ц - ФСС ГР лидер лиценцом 

 

6. Клубови Супер лиге Србије за жене ( I ранг такмичења) 

I сениорски тим : 

а)  Шеф стручног штаба - UEFA А лиценцом  
б)  Тренер асистент  - UEFA B лиценцом 
ц)  Тренер специјалиста за рад са голманима – ФСС ГК  лиценца 
 

             Млади тим :  

Тренер са UEFA B лиценцом 

 

7. Клубови Прве лиге Србије за жене ( II ранг такмичења)  

I сениорски тим : 

а) Шеф стручног штаба – UEFA B лиценцом 
б) Тренер асистент  - UEFA / ФСС C лиценцом 
 
Млади тим :  

Тренер са UEFA C / ФСС Ц / ФСС Д лиценцом 
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8. Клубови Друге лиге за жене „Север“, „Центар“, „Запад“ и „Југ“(III ранг так.) 

I сениорски тим : 

Тренер са UEFA / ФСС  C  лиценцом     

 

9. Клубови Прве ФУТСАЛ лиге Србије 

Тренер са  UEFA B Futsal лиценцом 

 

10. Клубови Друге ФУТСАЛ лиге Србије 

Тренер са UEFA B Futsal лиценцом  

 

11. Клубови територијалних футсал лига Србије 

Тренер са ФСС футсал лиценцом 

 

Члан 29. 

Квалификациона структура тренера, у зависности од ранга такмичења тимова 
омладинских категорија како следи : 

 

1. Клубови Омладинске/Кадетске лиге ФСС, (I омладински ранг такмичења) 
Морају имати закључен професионални уговор или радни  однос са тренерима. 
 

• У-19 - Тренер са UEFA A Elite Youth лиценцом  

• У-17 - Тренер са UEFA A Elite Youth лиценцом  

• Тренер специјалиста за рад са голманима - UEFA B GK лиценца 
 

2. Клубови лига територијалних ФС (II омладински ранг такмичења) 
 

• У-19 - Тренер са UEFA B Youth лиценцом 

• У-17 - Тренер са UEFA B Youth лиценцом 

• У-15 - Тренер са UEFA B Youth  лиценцом 

• У-13 - Тренер са UEFA B лиценцом 

• У-10 - Тренер са UEFA C / ФСС Д лиценцом 

 

3. Клубови осталих лига нижих рангова такмичења 
 

Тренер са UEFA C / ФСС Ц – ФСС ГР лидер / ФСС Д лиценцом 
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Члан 30. 

За прилагођавање броја и квалификационе структуре тренера као обавеза клуба, 
по овом Правилнику, предвиђен је рок од 2 године (од такмичарске 2024/25 сезоне).  

У том временском периоду (2022/23 год. – 2023/24 год.) дозволе за рад 
тренерима који не испуњавају ову квалификациону структуру, издаваће се по 
одредбама предходног Правилника . 

 

 

VIII - ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 

 

Члан 31. 

Клубови су дужни да затраже дозволу за рад свих тренера у клубу најкасније 
седам дана пре почетка првенства. 

Дозволу за рад тренера фудбалским клубовима Супер и Прве лиге Србије, 
Омладинске, Кадетске  лиге Србије, Супер лиге Србије за жене, Прве лиге Србије за жене 
и Прве ФУТСАЛ лиге Србије, издаје Комисија за издавање дозволе за рад ОФТ ФС 
Србије. 

За фудбалске клубове нижих степена такмичења дозволе за рад тренера издају 
комисије за издавање дозволе за рад које именују организације фудбалских тренера 
надлежних територијалних фудбалских савеза. 

 

Члан 32. 

Ближе одредбе о статусу тренера, условима под којима се издају дозволе за рад, 
обавезе фудбалског клуба и тренера регулишу се Правилником о издавању дозволе за 
рад и статусу тренера ФС Србије, чије одредбе не могу бити у супротности са одредбама 
овог Правилника. 

Члан 33. 

Спорове између клубова и тренера решавају  надлежни органи ФСС или 
територијалних савеза, у складу са одговарајућим прописима. 

 

IX - ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 

Члан 34. 

За неиспуњавање обавеза клубова предвиђених  овим правилником, покренуће 
се поступак у складу са одредбама Дисциплинског правилника ФСС. 

 



БРОЈ 4 ФУДБАЛ, 26.04.2022. СТРАНА 31 
 

X - ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 35. 

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

 

Члан 36. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о стручном раду 
ФСС (Службени лист ФСС „Фудбал“, бр. 13/II/2020.)  

 

Члан 37. 

Oвај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
листу ФСС "Фудбал". 

 

 

      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                              Ненад Бјековић, с.р. 
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије, (Службени  лист  ФСС  
„Фудбал“,  брoj 22/2021), Извршни одбор ФСС, на седници одржаној 26.4.2022. године,  
донео је 

 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД  И  СТАТУСУ ТРЕНЕРА 

 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Правилник о издавању дозволе за рад и статусу тренера (у даљем тексту: 
Правилник) садржи услове под којима се издају дозволе за рад и регулишу обавезе 
клубова и тренера на поштовању Правилника о стручном раду ФСС и склапању уговора 
по обрасцу који у основним начелима утврђује Стручно - струковна организација 
фудбалских тренера Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту: ОФТ ФСС) уз сагласност 
Заједнице фудбалских клубова Супер и Прве лиге Србије. 
 
 
II – ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАД - ОБАВЕЗЕ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА 
 

Члан 2. 

Фудбалски клубови (у даљем тексту: клуб) свих рангова такмичења Фудбалског 
савеза Србије (у даљем тексту: ФСС) или територијалних савеза,  морају поседовати 
дозволе за рад за ангажоване тенере.  

Дозволе за рад тренера, верификује / издаје административна Комисија ОФТ ФСС 
(у даљем тексту: Комисија) за клубове рангова такмичења ФСС, или надлежна 
Комисија ОФТ  за клубове рангова такмичења територијалних савеза по одредбама овог 
Правилника. 

Клуб не може ангажовати тренера који не поседује тренерску диплому/ 
сертификат и лиценцу издату од стране Центра за едукацију фудбалских тренера ФС 
Србије, предвиђену Правилником о стручном раду ФСС и поред тога, тренерску исправу 
за тренере аматерских секција ОФТ територијалних савеза издату од матичне 
организације фудбалских тренера. 
 

Члан 3. 

Дозвола за рад тренера и спортских руководилаца (спортски/технички директор, 
директор омладинске школе – академије)  се издаје само на захтев клуба, који ангажује 
тренере и спортске руководиоце пре почетка сваке такмичарске сезоне или ако дође до 
промене тренера у току такмичарске сезоне.  

За клубове рангова такмичења, који су у информационом систему  ФСС КОМЕТ 
(информациони систем базе података ФСС), дозволе се аплицирају од стране клуба, а 
верификују од стране Комисије ОФТ ФСС, путем поменутог информационог система 
најкасније 7 (седам) дана пре почетка првенства. 
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За клубове осталих рангова такмичења који нису у ФСС КОМЕТ систему, дозволе 
за рад тренера се издају на писмени захтев клуба, надлежној Комисији ОФТ, најксније 
7(седам) дана пре почетка првенства. 
 

Члан 4. 

Приликом апликације / верификације дозвола за рад, надлежне комисије као и 
клубови свих рангова такмичења ФСС и територијалних савеза, су обавезни да се 
придржавају Правилника о стручном раду ФСС и овог Правилника у целости, када је реч 
о издавању дозволе за рад, статусу, квалификационој структури и броју тренера. 

У Правилнику о стручном раду дефинисана је квалификациона структура и 
минимум броја тренера у стручном штабу у зависности од ранга такмичења. Уколико 
клуб жели, може захтевати и допуну дозволе за рад тренера у стручном штабу, чија 
квалификација може бити један степен ниже у односу на шефа стручног штаба или 
специјалистичка квалификација (тренер голмана, тренер физичке припреме). 

 
Члан 5. 

Одлуком Извршног одбора ОФТ ФСС, може се издати дозвола за рад, тренеру са 
посебним заслугама у професији и минулим радом у еквивалентним ранговима 
такмичења за које се од стране клуба дозвола за рад аплицира иако по  
Правилнику о стручном раду ФСС, тренер не поседује потребну диплому/лиценцу. 

Одлуком надлежне комисије ОФТ, може се издати дозвола за рад тренера, са 
ограниченим роком трајања, до испуњавања постављених обавеза клубу или тренеру, 
са роком од стране Комисије, након чега се издаје трајна  или повлачи привремена 
дозвола.  

Све поменуте обавезе клубова, састоје се у  начину и обавези презентирања 
одређених докумената и поштовања Правилника о стручном раду ФСС, као и статусу 
тренера дефинисаном овим Правилником. 

Клубови су обавезни да почну такмичарску сезону са тренерима који имају 
прописане дипломе/лиценце издате од Центра за едукацију тренера ФСС.  

Само за рангове такмичења нижег од „Суперлиге Србије“ ( I ранг такмичења), на 
захтев клуба, тренерима се може издати привремена дозвола за рад, уколико је тренер 
започео едукацију на курсу нивоа, потребног за конкретно такмичење. 

Дозвола за рад са ограниченим трајањем из става 5. издаје се за период, који 
одговара периоду дужине трајања курса едукације  и не може се након истека тог рока 
продужавати.  
 

Члан 6. 

Клуб  који не испуни све одредбе овог Правилника и Правилника о стручном раду 
ФСС, а не изда му се или не верификује дозвола за рад тренера или спортског 
руководиоца, сноси последице по одредбама Дисциплинског правилника ФСС. 

 
 
  



СТРАНА 34 ФУДБАЛ, 26.04.2022. БРОЈ 4 
 

III – ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАД - ОБАВЕЗЕ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА 
 

Члан 7. 

Тренери клубова  I, II професионалног ранга такмичења ФСС, морају бити 
чланови секције ПРО ОФТ ФСС.  

Тренери клубова аматерских рангова такмичења, морају бити чланови 
аматерских секција својих матичних ОФТ територијалних савеза, према месту 
пребивалишта.  

Чланарина тренера, ПРО и аматерских  секција ОФТ ФСС, се плаћа до месеца јуна 
за сваку текућу годину,  у својој матичној ОФТ, у висини и по условима предвиђеним 
Правилником ОФТ ФСС и одлуком Извршног одбора ФСС.  

Сукцесивно плаћена чланарина за такмичарске сезоне – године, од момента 
ступања на снагу овог Правилника, као и правилника стручно-струковне организације 
фудбалских тренера ФСС, представља један од услова приликом 
апликације/верификације, издавања дозволе за рад од стране надлежне Комисије ОФТ.  

 
Члан  8. 

            Тренери клубова у свим ранговима такмичења, су дужни да по Закону о спорту, 
обаве лекарски преглед у надлежним установама и доставе потврду о способности 
вршења функције фудбалског тренера не старије од 6 (шест) месеци, што представља 
један од услова приликом апликације/верификације, издавања дозволе за рад од 
стране надлежне комисије ОФТ. 
 

Члан 9. 

У свим ранговима такмичења ФСС и територијалних савеза, представник клуба 
не може бити тренер који је добио дозволу за рад у тој такмичарској сезони, а тренер са 
издатом дозволом за рад, не може бити представник клуба на првенственим и куп 
утакмицама. 
           У свим ранговима такмичења ФСС и територијалних савеза, тренер који је добио 
дозволу за рад за такмичарску сезону не може бити делегат на утакмицама свих рангова 
такмичења. 
 

Члан 10. 

Тренери са издатом дозволом за рад у I, II, рангу такмичења ФСС, као и III рангу 
такмичења територијалних ФС, не могу као играчи наступати за сениорски тим клуба на 
првенственим и куп утакмицама. 

У III и нижим ранговима такмичења, регистрован играч који наступа за први тим 
може добити дозволу за рад и као тренер у истом клубу, ако тренира једну од млађих 
категорија и ако поседује диплому / лиценцу по важећим прописима. 

Уз дозволу територијалне ОФТ, у IV и нижим ранговима такмичења, тренери који 
имају одговарајућу диплому/лиценцу, могу наступати и као играчи својих сениорских 
тимова.   
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Члан 11. 

Тренер који не испуни све одредбе овог Правилника, Правилника о стручном 
раду ФСС и Правилника стручно – струковне организације фудбалских тренера ФСС или 
правилника ОФТ надлежних савеза, сноси последице по одредбама Дисциплинског 
правилника ФСС. 

Против тренера члана ОФТ, који не поштује кодекс професије ОФТ ФСС,  може се 
иницирати покретање дисциплинског поступка,  од стране надлежног органа ОФТ, пред  
Дисциплинском комисијом ФСС. 
 
 
IV - ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ТРЕНЕРА 
 
 

Члан 12. 

Захтев за издавање дозволе за рад тренера могу подносити само клубови који 
ангажују тренере, у року и на начин предвиђеном у члану 3. овог Правилника. 

Приликом апликације у КОМЕТ информационом систему, за издавање 
дозвола за рад тренера ПРО секције ОФТ ФСС, клубови I, II ранга такмичења ФСС  и 
омладинске / кадетске лиге ФСС, клубови из става 1 овог члана Правилника дужни су да 
приложе следећу документацију : 

1. Професионални уговор између клуба и тренера на јединственом обрасцу, 
оверен, потписан и верификован у надлежном ФС и оверен код јавног 
бележника у складу са законом,  

2. Лиценцу, 
3. Потврду о лекарском прегледу о способности за рад тренера, издату у 

надлежним установама, која не може бити старија од 6 (шест) месеци, 
4. Потврду о уплаћеној чланарини тренера секције ПРО ОФТ ФСС, 
5. Потврду о уплаћеној такси за дозволу за рад тренера. 

 
          Приликом захтева за издавање дозвола за рад тренера аматерских секција ОФТ, 
нижих рангова такмичења, који нису у  КОМЕТ информационом систему, а које воде 
територијални савези,  клубови из става 1 овог члана Правилника дужни су да приложе 
следећу документацију : 

1. Захтев за издавање дозволе за рад тренера,  
2. Тренерску легитимацију (не може фотокопија)  

- са овереном чланарином секције аматерских тренера за текућу годину,  
- уписаном тренерском дипломом/сертификатом  и  
- овереним лекарским прегледом, који не може бити старији од 6(шест) 

месеци,  
3. Фотокопију лиценце, 
4. Потврду о уплаћеној такси за издавање дозволе за рад тренера.   
                                             

Члан 13. 

Комисије могу захтевати да клуб и тренер поднесу и друге доказе уколико 
процене да је то неопходно, као и да изврши проверу веродостојности приложених 
докумената или затраже допуну документације. 
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Тренерима којима је истекла валидност лиценце, Комисија може издати 
привремену дозволу за рад, са ограниченим роком,  до првог термина семинара за 
продужење валидности лиценце. 

Тренерима којима је издата дозвола за рад по предходном Правилнику, а још 
увек похађају курс едукације за лиценцу кореспондирајућег ранга такмичења клуба у 
коме раде, уколико клуб за њих аплицира, дозвола за рад може бити продужена, са 
ограниченим трајањем до завршетка курса едукације. 
 

Члан 14. 

Комисије признају само оне дипломе / лиценце, које су тренери стекли 
школујући се у Центру за едукацију тренера ФСС, по програмима УЕФА – ФСС или 
одговарајућих установа у иностранству уз обавезу, да Центар за едукацију тренера ФСС 
нострификује дипломе и потврди лиценцирање. 

 
Члан 15. 

Дозвола за рад тренера се издаје само за једну такмичарску сезону. 
У току једне такмичарске сезоне тренер може добити дозволу за рад највише за 

два клуба у истом рангу такмичења.  
Тренер истовремено не може добити дозволу за рад у два клуба нити за две 

селекције различитих узрасних категорија играча у једном клубу.  
                                                      

Члан 16. 

По окончању или у току једне такмичарске сезоне I, II ранга такмичења (Супер 
лига и Прва лига Србије), клуб може затражити дозволу за рад другог тренера (шефа 
стручног штаба или асистента) од Комисије, у смислу члана 15. овог Правилника, само 
под условом да је :  

- уговор клуба и дотадашњег тренера истекао уз доказ о измирењу свих обавеза 
(потврда о поравнању потраживања), 

- споразумно раскинут уговор  клуба и дотадашњег тренера оверен код јавног 
бележника уз доказ о измирењу свих обавеза (потврда о поравнању 
потраживања),  

- или ако је уговор једнострано раскинут од стране клуба или дотадашњег тренера, 
те да је покренут поступак код Већа за решавање спорова ФСС од стране клуба 
или тренера. 

- или ако је у протекoм периоду, по одлуци Већа за решавање спорова, 
дотадашњи тренер добио спор, доказ о измирењу обавеза клуба (потврда о 
измирењу потраживања). 

У случају да ови услови нису испуњени, Комисија неће узети у обзир захтев за 
издавање дозволе за рад за новог тренера, а писмено ће обавестити директора или 
комесара за такмичење, дотични клуб или тренера и дисциплински суд ФСС, како би се 
против клуба или тренера покренуо дисциплински поступак. 
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Члан 17. 

У I и II рангу такмичења (Супер лига и Прва лига ФСС), уколико у току такмичарске 
сезоне дође до раскида уговора између клуба и шефа стручног штаба, привремену 
дозволу по аутоматизму (највише до 2 такмичарске утакмице), има тренер  асистент, 
који поседују прописану UEFA A лиценцу и већ верификовану дозволу за рад у својству 
тренера асистента. 

Клуб у даљем поступку захтева од Комисије, дозволу за рад за новог шефа 
стручног штаба, како је прецизирано овим Правилником. 

На основу одредабе овог Правилника, члан 16. клуб је дужан да затражи дозволу 
за рад за новог шефа стручног штаба како не би сносио последице у складу са 
пропозицијама такмичења и Дисциплинског правилника ФСС. 

На утакмицама III и нижих рангова такмичења, привремено највише до две 
првенстевне или куп утакмице дозвољено је да први тим води  тренер   асистент  или 
тренер клуба, са најмање  једном лиценцом нижег степена звања потребног за тај ранг 
такмичења. 

 
 

V – ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ТРЕНЕРА 
 

Члан 18. 

Дозволу за рад издаје  надлежна комисија. Чланове Комисије именује 
Извршни одбор ОФТ ФСС или извршни одбор ОФТ надлежног територијалног савеза. 

 
Члан 19. 

За клубове Супер лиге и Прве лиге Србије, верификацију дозволе за рад кроз 
КОМЕТ информациони систем, у име Комисије, врши надлежна особа (секретар или 
задужени члан Комисије) ОФТ ФСС. 

За клубове Супер лиге и Прве лиге Србије за жене, Прве Футсал лиге Србије и 
Омладинске, Кадетске лиге ФСС одобрену дозволу за рад тренера верификује 
председник Комисије ОФТ ФСС, или секретар ОФТ ФСС, на основу записника Комисије. 

За клубове српских лига, зона и нижих степена такмичења дозволу за рад 
тренера потписује представник Комисије ОФТ територијалних савеза. 

 
 
VI - КОНТРОЛА ДОЗВОЛА ЗА РАД ТРЕНЕРА 
 

Члан 20. 

Шеф стручног штаба и тренери асистенти клубова I и II ранга такмичења, 
омладинске / кадетске лиге ФСС на првенственим и куп утакмицама морају обавезно 
носити ознаке (идентификационе картице), које издаје Заједница фудбалских клубова 
Супер и Прве лиге Србије и ОФТ ФСС. Идентификационе картице означавају у ком се 
својвству, тренери којима је дозвола издата и остала званична лица клуба, налазе у 
техничком простору. 

У осталим лигама, ранговима такмичења, идентификација тренера у техничком 
простору се врши презентацијом тренерске легитимације.   
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Члан 21. 

На првенственим и куп утакмицама контролу дозвола за рад тренера у 
клубовима обавезно обавља делегат на основу овог Правилника. 
           Делегат је дужан да све неправилности унесе у записник утакмице. 
 

Члан 22. 

Надлежна Комисија ОФТ, води евиденцију верификованих - издатих или 
повучених дозвола за рад тренера по клубовима и по категоријама - узрастима 
играча у клубу. 

Комисија је обавезна да пре почетка или у току такмичења писаним путем 
обавестити директора лиге или комесара за такмичење, и Дисциплинску комисију 
ФСС, на клубове којима нису издате, или су повучене дозволе за рад тренера, како 
би се покренуо дисциплински поступак. 
 

Члан 23. 

У случају одбијања издавања дозволе за рад тренера од стране Комисије, 
подносилац захтева (клуб) има право жалбе Извршном одбору ОФТ ФСС. 

 
Члан 24. 

Тренер који је коначном одлуком надлежног органа искључен из ОФТ не 
може добити дозволу за рад. 

 
 
VII - ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ТРЕНЕРА 

 
Члан 25. 

Висина таксе, као и услове плаћања за издавање дозволе за рад тренера свих 
рангова такмичења, на предлог ОФТ ФСС, доноси Извршни одбор ФСС. 

Такса за издавање дозвола за рад тренера клубова Супер лиге и Прве лиге 
ФСС уплаћује се на  рачун ФСС. 

Такса за издавање дозвола за рад тренерима у осталим такмичењима које 
води ФСС (омладинској / кадетској лиги, Супер лиги и Првој лиги за жене, Футсал 
лиги), уплаћује се на  рачун ФСС по одлуци Извршног одбора ФСС. 

Висина таксе за српске лиге, зоне и ниже степене такмичења, уплаћује се на  
рачун надлежнихних савеза који воде одговарајуће такмичење. 
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VIII – ДИПЛОМЕ/СЕРТИФИКАТИ  - ЛИЦЕНЦЕ ТРЕНЕРА 
 

Члан 26. 

UEFA  дипломе / лиценце : 

• UEFA PRO,     

• UEFA  A,     

• UEFA  B, 

• UEFA  C,     

• UEFA  B  GK,  

• UEFA  A  GK,   

• UEFA Youth B, 

• UEFA  A  Elite Youth, 

• UEFA  B  Futsal, 
 

Национални ФСС сертификати / лиценце : 

• ФСС  ПРО, 

• ФСС  А  

• ФСС  Б, 

• ФСС  Ц, 

• ФСС  Д, 

• ФСС ГР Лидер 

• ФСС  Футсал, 

• ФСС  Тренер голмана, 

• ФСС  Тренер Физичке припреме, 

• ФСС  Менаџмент ПРО клуба  
           Потребни ниво едукације за рад у клубу, статус и функцију тренера одређеног 
ранга такмичења, дефинисан је у Правилнику о стручном раду ФСС.  
 
IX - СТАТУС ТРЕНЕРА 
 

Члан 27. 

Тренери који обављају дужност у клубовима имају права, обевезе и 
одговорности у складу са, законом, прописима клубова и фудбалске организације и 
уговором о професионалном раду, који тренер са правима из Закона о раду 
закључује са клубом. 

 
Члан 28. 

        У статусном смислу тренери могу бити: професионалци или аматери. 
Тренер професионалац је тренер који са клубом закључује уговор и остварује 

право из професионалног односа (право по основу пензионог, инвалидског и 
здравственог осигурања), а члан је професионалне секције ОФТ ФСС. 

Тренер аматер је тренер који са клубом може закључити уговор о стручном 
ангажовању тренера и оверава га у матичном фудбалском савезу, а члан је секције 
аматера ОФТ територијалног савеза. 
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X - УГОВОР О ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 
 

Члан 29. 

Уговор о професионалном раду се обавезно закључује између клуба и тренера 
са правима из радног односа и оверава се код јавног бележника. Обавезан број 
тренера у клубу се утврђује Правилником о стручном раду, као и одговарајућим 
правилницима о лиценцирању клубова. 

Члан 30. 

У Супер лиги и Првој лиги Србије, клубови морају имати закључене 
професионалне уговоре са тренерима.  

У омладинској и кадетској лиги ФСС, клубови морају имати закључене 
професионалне уговоре са тренерима.  

 Уговори се, по правилу, закључују у прелазном року, или током такмичења у 
случају да дође до раскида уговора једне од уговорних страна (клуб, тренер) и ступају 
на снагу  даном потписивања. Минимално трајање уговора је од дана његовог 
закључења до краја такмичарске сезоне, а најдуже трајање уговора је 4 (четири) године. 

 
Члан 31. 

Типски Уговор о професионалном раду сачињава ОФТ ФСС, усваја Извршни 
одбор ФСС и објављује се у Службеном листу ФСС „Фудбал“. 

 
Члан 32. 

Уговори о професионалном раду се верификују у надлежном фудбалском 
савезу, по овери јавног бележника, у 4 /четири/ примерка од којих по један припада 
клубу, тренеру, надлежном фудбалском савезу,  јавном бележнику. 

Обавеза клуба је да важећи уговор са тренером, постави у КОМЕТ приликом 
апликације дозволе за рад тренера. 

Уговори се споразумно раскидају, споразумом овереним код јавног 
бележника, а верификују у надлежном  фудбалском савезу и постављају у КОМЕТ 
приликом апликације дозволе за рад другог тренера . 

Ако је уговор између тренера и клуба једнострано раскинут вољом једне од 
уговорних страна и не дође до споразума, оштећена уговорна страна мора покренути 
поступак пред Већем за решавање спорова ФСС (у року прелазног периода у коме 
клуб може водити тренер асистент, од 2 такмичарске утакмице), што ће  се узети у 
обзир приликом апликације клуба за издавање дозволе за рад новом тренеру.  

У случају да оштећена страна не покрене поступак пред Већем за решавање 
спорова ФСС у року из става 4. овог члана, у сврху издавања дозволе за рад новог 
тренера, Комисија ће сматрати и поступити, као у случају споразума.  

 
Члан 33. 

Уговор о професионалном раду престаје да важи: протеком времена на који је 
закључен, споразумним раскидом уговорних страна, једностраним раскидом уговора  
једне од уговорних страна, оглашавањем уговора ништавим, као и у свим другим 
случајевима предвиђеним законом када престају сви правни послови. 
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XI – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 

Члан 34. 

            Уколико се на званичној утакмици, међу пријављеним службеним лицима клуба, 
не налази минимум прописаног броја и квалификационе структуре тренера по 
Правилнику о стручном раду ФСС, који поседују одговарајуће дозволе за рад тренера, 
клуб ће се казнити у складу са одредбама Дисциплинског правилника ФСС.       
            Дисциплински поступак се покреће, по службеној дужности, на основу извештаја 
делегата утакмице и пријаве директора лиге или комесара за такмичење. 
 

Члан 35. 

Непоштовање одредби овог Правилника, Правилника о стручном раду ФСС и 
других аката и одлука  ФСС и ОФТ, из ове области,  за последицу поред дисциплинских, 
има и такмичарску одговорност у складу са одредбама Дисциплинског правилника и 
пропозиција такмичења. 

 
Члан 36. 

             У смислу чл. 34.и 35. овог Правилника дисциплинској одговорности подлежу 
клубови и тренери, као званични представници клубова. 
 
 
XII - РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ИЗМЕЂУ КЛУБА И ТРЕНЕРА 
 
 

Члан 37. 

За спорове између клубова и тренера са професионалним уговором, надлежно 
је Веће за решавање спорова ФСС у складу са одредбама одговарајућих прописа. 
                                                               

Члан 38. 

Сва друга питања, неопходна за рад и одлучивање, уређују се Пословником 
о раду Већа за решавање спорова ФСС. 
           Веће за решавање спорова ФСС одлучује о захтевима под условом да није 
протекло више од две године од догађаја који је довео до спора. 

Одлука Већа за решавање спорова ФСС је коначна.  
Против коначних одлука Већа за решавање спорова ФСС, може се поднети 

тужба Спортском арбитражном суду са седиштем у Лозани (ЦАС). Рок за подношење 
тужбе ЦАС-у је десет (10) дана од дана пријема коначне одлуке. 

 
Члан 39. 

За спорове између клубова и тренера са аматерским статусом, надлежне су 
комисије територијалних савеза у складу са одредбама одговарајућих правилника. 
                                                                
  



СТРАНА 42 ФУДБАЛ, 26.04.2022. БРОЈ 4 
 

Члан 40. 

Клуб је дужан најкасније седам дана пре почетка такмичарске сезоне да ФСС 
достави свој правилник којим се регулишу дисциплински прекршаји и дисциплинска 
одговорност тренера и правилник о награђивању, као и све њихове касније измене и 
допуне у року од осам дана од дана доношења. 

Неизвршавање обавеза из става 1. овог члана подлеже дисциплинској 
одговорности клуба и одговорних особа према одредбама Дисциплинског правилника 
ФСС. 

 
 

XIV - ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 41. 

За примену овог Правилника тумачење даје Извршни одбор ОФТ ФСС. 
 

Члан 42. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о дозволи за 
рад – лиценци тренера (Службени лист ФСС „Фудбал“, бр. 13/II/2020)  

 
Члан 43. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“. 
 

 

 

      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                              Ненад Бјековић, с.р. 
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На основу члана 4. Правилника о раду Центра за едукацију фудбалских тре-нера 

ФС Србије и члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС "Фудбал", 

ванредни бр. 22/2021), Извршни Одбор ФСС, на седници одржаној 26.4.2022. године, 

донео је 

 

О Д Л У К У  
О ВИСИНИ ЦЕНА УСЛУГA И НАКНАДА ЦЕНТРА ЗА 

ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФСС  

 

Члан 1. 

Цена КУРСА ЕДУКАЦИЈЕ, за стицање УЕФА / ФСС диплома - сертификата, утврђује 

се у следећим износима: 

 

УЕФА ОСНОВНИ ПРОГРАМИ Цена курса 

УЕФА Про - диплома (**) 750.000,00 

УЕФА А - диплома 180.000,00 

УЕФА А - диплома (Б + А курс) 360.000,00 

УЕФА Б - диплома 120.000,00 

УЕФА Б - диплома за студенте факултета по споразуму 100.000,00 

УЕФА Ц - диплома (***) 60.000,00 

УЕФА  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ  ПРОГРАМИ  

УЕФА  јут  Б  - диплома 60.000,00 

УЕФА  елит јут А - диплома 120.000,00 

УЕФА  тренер голмана  Б – диплома (****) 60.000,00 

УЕФА тренер голмана  А – диплома 150.000,00 

УЕФА футсал Б - диплома 120.000,00 

*За све УЕФА програме, цене курса за стране држављане су у двоструком износу 

**За тренере са националним ФСС ПРО сертификатом, цена курса УЕФА ПРО износи 450.000,00. 

***Због увођења по конвенцији УЕФА Ц курса, за тренере са националним Ц сертификатом и студенте 

факултета по споразуму цена  курса УEФА Ц, износи 40.000,00. 

****Због увођења по конвенцији УЕФА Б тренер голмана, за тренере са националним сертификатом за 

тренера голмана, цена курса 40.000,00.  
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*За све ФСС сертификате, цене курса за стране држављане су у двоструком износу 

 

Члан 2. 

Цена семинара  ПЕРМАНЕНТНЕ ЕДУКАЦИЈЕ, за обнављање УЕФА / ФСС лицинци 

по истеку важности (3 године), утврђује се у следећим износима: 

*За тренере стране држављане, наплаћује се котизација семинара у истим износима 

  

                                       НАЦИОНАЛНИ ФСС ПРОГРАМИ         Цена курса 

ПРО - сертификат 450.000,00          

Г - сертификат тренер голмана 20.000,00                                        

ФП - сертификат  тренер  физичке припреме 60.000,00 

ФУТСАЛ - сертификат 20.000,00 

СД - сертификат спортски менаџмент про 120.000,00 

Ц - сертификат Грас руц лидер 20.000,00 

ИЕ - инструктор - едукатор 10.000,00 

                                  ОБНОВЕ УЕФА/ФСС ЛИЦЕНЦИ 
         Цена         
     семинара 

УЕФА / ФСС  ПРО 60.000,00 

УЕФА А 30.000,00 

УЕФА Б 15.000,00 

УЕФА Ц 10.000,00 

УЕФА јут Б 15.000,00 

УЕФА  елит јут А 20.000,00 

УЕФА тренер голмана Б 15.000,00 

УЕФА  тренер голмана  А 20.000,00 

УЕФА  футсал  Б 10.000,00 

Остале ФСС лиценце 5.000,00  
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Члан 3. 

Накнаде ПРЕДАВАЧИМА  за извршени теоретско – практични  час (60 минута) на 

курсевима, семинарима, утврђује се у следећим динарским / ЦХФ износима: 

 

Професори (универзитетских звања) Накнаде 

УЕФА  / ФСС ПРО             5.000,00 

УЕФА А             4.000,00 

УЕФА Б /             3.000,00 

УЕФА Ц             3.000,00 

УЕФА  јут Б / УЕФА елит јут А             4.000,00 

УЕФА тренер голмана Б / УЕФА тренер голмана А             4.000,00 

УЕФА Б футсал             4.000,00 

Професори – предавачи, страни држављани             250 ЦХФ 

ФСС ФП – тренер физичке припреме             4.000,00 

ФСС футсал / ФСС голман             3.000,00 

ФСС Спортски менаџмент ПРО             4.000,00 

Инструктори – едукатори тренери Накнаде 

УЕФА  / ФСС ПРО            4.000,00 

УЕФА А            3.000,00 

УЕФА Б / УЕФА Ц            3.000,00 

УЕФА  јут Б / УЕФА елит јут А            3.000,00 

УЕФА тренер голмана Б / УЕФА тренер голмана А            3.000,00 

УЕФА Б футсал            3.000,00 

Тренери – предавачи, страни држављани            250 ЦХФ 

ФСС ФП – тренер физичке припреме            2.500,00 

ФСС футсал / ФСС голман / ФСС Ц / ФСС едукатори            1.500,00 

ФСС Спортски менаџмент ПРО            3.000,00 

*Накнаде професорима, тренерима – предавачима на УЕФА / ФСС курсевима, по теоретско – 

практичном часу (60 минута), примењују се и на семинарима ОБНОВЕ УЕФА / ФСС лиценци. 
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Члан 4. 

Накнаде НОСИОЦИМА  УЕФА / ФСС ПРОГРАМА,  за извршени  целокупни програм 

курсева, по опису обавезе из директиве ЦЕФТ, паушал по групи у следећим динарским 

износима. 

 

Носиоци УЕФА / ФСС програма Накнада 

УЕФА ПРО       400.000,00 

ФСС ПРО        300,000,00 

УЕФА А          180.000,00 

УЕФА Б           120.000,00 

УЕФА Ц           40.000.00 

УЕФА  елит јут А          120.000,00 

УЕФА  јут  Б         60.000,00 

УЕФА тренер голмана А       100.000,00 

УЕФА тренер голмана Б         60.000,00 

УЕФА Б футсал       100.000,00 

ФСС ФП – тренер физичке припреме         60.000,00 

ФСС футсал / ФСС голман / ФСС ГР лидер/ ФСС едукатори         20.000,00 

ФСС Спортски менаџмент ПРО         60.000,00 

 

Члан 5. 

Накнаде НОСИОЦИМА  УЕФА / ФСС ПРОГРАМА ОБНОВЕ ЛИЦЕНЦИ,  за извршени  

целокупни програм курса, по опису обавезе из директиве ЦЕФТ, паушал по групи у 

следећим динарским износима: 

 

Носиоци УЕФА / ФСС програма ОБНОВЕ Накнада 

УЕФА лиценце       20.000,00 

ФСС лиценце       10.000,00 
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Члан 6. 

Накнаде МЕНТОРИМА  УЕФА  програма,  за извршени  целокупни програм 

курсева, по опису обавезе из директиве ЦЕФТ, паушал по кандидату у следећим 

динарским износима: 

 

Ментори  УЕФА/ФСС  програма Накнада 

УЕФА  / ФСС ПРО       50.000,00 

УЕФА А       10.000,00     

УЕФА  елит јут А       10.000,00  

УЕФА Б јут       10.000,00 

УЕФА  тренер голмана А       10.000,00 

УЕФА  тренер голмана  Б       10.000,00 

УЕФА Б футсал       10.000,00 

 

Члан 7. 

Накнаде ПРОФЕСОРИМА, ИНСТРУКТОРИМА - ЕДУКАТОРИМА,  УЕФА / ФСС  

програма,  за извршену проверу стечених знања (ИСПИТ), по опису обавезе из 

директиве ЦЕФТ, паушал по тесту (групи), паушал по кандидату у следећим динарским 

износима: 

 

ИСПИТНА ПРОЦЕДУРА Накнада 

УЕФА - Тестови (паушал по групи)         8.000,00 

УЕФА / ФСС ПРО (паушал по кандидату)         1.000,00 

УЕФА А (паушал по кандидату)            500,00 

УЕФА Б / УЕФА Ц (паушал по кандидату)            500,00 

УЕФА  елит јут А / УЕФА јут Б (паушал по кандидату)            500,00 

УЕФА  тренер голмана А / УЕФА тренер голмана Б (паушал по 
кандидату) 

           500,00 

УЕФА Б футсал (паушал по кандидату)            500,00 

ФСС сертификати (паушал по кандидату)            500,00 
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Члан 8. 

          Остале цене, накнаде, таксе  од важности за рад Центра, у следећим динарским 

износима : 

 

Цена пријемних провера, различитих нивоа УЕФА/ФСС курсева 5.000,00 

Израда, издавање дипломе / сертификата  и лиценце 2.000,00 

Снимање, израда  садржаја курсева за потребе ЦЕФТ (по сату) 2.500,00 

Жалбе на одлуке комисија, директора ЦЕФТ 20.000,00 

Нострификација раније стечених диплома/сертификата тренера 30.000,00 

  

Члан 9. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о висини цена услуга 

Центра за едукацију тренера ФСС и накнадама за професоре и предаваче (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, број 18/2021). 

 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС 

„Фудбал“. 

 

 

      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                              Ненад Бјековић, с.р. 
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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС 

"Фудбал", број 22/2021), а поводом Предлога за увођење ВАР технологије на 

утакмицама фудбалског Купа Србије, који је поднела Такмичарска комисија дана 

20.04.2022. године под бројем: 18-599/1, као и ради даљег унапређења интегритета 

фудбалских такмичења, Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 

26.4.2022. године, донео је 

 

О Д Л У К У  
 

 

Члан 1. 

 Одобрава се примена ВАР технологије на утакмицама ½ финала и финала 

фудбалског Купа Србије у такмичарској сезони 2021/2022. 

 За спровођење ове одлуке задужују се Судијска комисија ФСС и Такмичарска 

комисија ФСС. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

ФСС ,,Фудбал''. 

 

 

 

      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                              Ненад Бјековић, с.р. 

  



СТРАНА 50 ФУДБАЛ, 26.04.2022. БРОЈ 4 
 

На основу чл. 55. и 74. Статута ФСС (Службени лист ФСС ,,Фудбал", број 22/2021), 

Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној дана 26.4.2022. године, 

донео је 

 

О Д Л У К У  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА  

ПРАВНА ПИТАЊА ФСС 

 

Члан 1. 

 Разрешавају се чланства у Комисији за правна питања ФСС: 

1. Вељко Радуловић, 
2. Сандра Ивановић. 

 

Члан 2. 

За чланове Комисије за правна питања ФСС постављају се: 

1. Милорад Николић, 
2. Мирослав Север.  

 

Чланови Комисије из става 1. овог члана Одлуке бирају се до истека мандатног 

периода 2019. - 2023. година. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

ФСС "Фудбал". 

 

 

      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                              Ненад Бјековић, с.р. 
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На основу чл. 55. и 75. Статута ФСС (Службени лист ФСС ,,Фудбал", број 22/2021), 

Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној дана 26.4.2022. године, 

донео је 

 

О Д Л У К У  
О ПОСТАВЉАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

РАД СА ПОСРЕДНИЦИМА 

 

Члан 1. 

 Констатује се да је Ксенија Дамјановић дана 30.03.2022. године поднела писаним 

путем оставку на чланство у Комисији за рад са посредницима и да је од тог дана престао 

њен мандат као члана Комисије. 

 

Члан 2. 

За члана Комисије за рад са посредницима поставља се: 

3. Др Милош СТАНИЋ из Београда. 
 

Члан Комисије из става 1. овог члана Одлуке бира се до истека мандатног 

периода 2019. - 2023. година. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

ФСС "Фудбал". 

 

 

 

      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                              Ненад Бјековић, с.р. 
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