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 ПРЕДМЕТ: Квалификациона структура и обавезан број тренера у клубу  

       за такмичарску сезону 

 
 У клубовима свих степена такмичења ФС Војводине могу радити само фудбалски тренери 
који су стекли звање у одговарајућим наставним центрима овлашћени за оспособљавање кадрова, уз 
обавезно лиценцирање, као и у Центру за едукацију тренера УЕФА / ФСС према плану и програму 
УЕФА. 
 

 Тренерске УЕФА лиценце у оквиру Фудбалског савеза Србије су:  
 

o УЕФА „ПРО“; 
o УЕФА „А“ и 
o УЕФА „Б“. 
Тренерске Националне лиценце у оквиру Фудбалског савеза Србије су:  
o Национална „А“, 
o Национална „Б“ и 
o Национална „Ц“. 

 

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

 

1. Клубови Српске лиге - Војводина   
За први тим:  два тренера (први тренер, други тренер) 

један тренер са УЕФА „А" лиценцом (први тренер), 
један тренер са УЕФА „Б“ лиценцом (други тренер)  

               (под уговором или у сталном радном односу) 
               (клуб мора имати закључен уговор клуб - тренер) 

Шеф програма развоја омладинског фудбала:  
један тренер са УЕФА „ПРО“ или УЕФА „А“ лиценцом  
Поред ове функције, шеф програма развоја омладинског фудбала     
такође   може   може   да   преузме   функцију   тренера   једне   од  
омладинских екипа или функцију помоћног тренера првог тима. 

 Млађе категорије играча: три тренера са УЕФА „Б“ лиценцом 
 Јуниори: један тренер са УЕФА „Б“ лиценцом 
             Кадети:           један тренер са УЕФА „Б“ лиценцом 
 Пионири:        један тренер са УЕФА „Б“ лиценцом 
                     

     2.    Клубови зонских (војвођанских) лига 
За први тим:   један тренер са УЕФА „Б" лиценцом (први тренер) 

                (под уговором или у сталном радном односу) 
                (клуб мора имати закључен уговор клуб - тренер) 

За млађе категорије:  два тренера са Националном „Ц“ лиценцом 
              Кадети:    један тренер са Националном „Ц"  лиценцом 

Пионири:    један тренер са Националном „Ц“ лиценцом 
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3. Клубови подручних лига  
За први тим:    један тренер са УЕФА „Б" лиценцом (први тренер) 

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

Пионири:     један тренер са Националном „Ц“ лиценцом 
 

4. Клубови међуопштинских - општинских лига 
За први тим:                 један тренер са Националном „Ц" лиценцом 
За млађе категорије:   један тренер са Националном „Ц" лиценцом 
 

5. Клубови Јуниорске, Кадетске и Пионирске лиге Војводине 
Јуниори:   један тренер са УЕФА „Б“ лиценцом 
Кадети:  један тренер са УЕФА „Б“ лиценцом 
Пионири:  један тренер са Националном „Ц“ лиценцом 

 

6. Друга фудбалска лига за жене – група „Север“ 
За први тим:        један тренер са Националном „Ц“ лиценцом (први тренер) 
За млађе кафегорије:  један тренер са Националном „Ц“ лиценцом  

 

7. Друга ФУТСАЛ лига Србије – Војводина 
За први тим:   један тренер са Националном „Ц“ лиценцом (први тренер)  

 

      8.   ФУТСАЛ лига Војводине 
За први тим:   један тренер са Националном „Ц“ лиценцом (први тренер)  

 

 Клубови су дужни да затраже дозволу за рад за све ангажоване тренере у клубу најкасније 
седам дана пре почетка првенства.   

Дозвола за рад тренера фудбалским клубовима Српскe лигe – Војводина, зонских лига (ВФЛ 
„Исток“, „Север“ и „Југ“), омладинских лига (Омладинске, Кадетске и Пионирске лиге Војводине), 
Друге фудбалске лиге за жене – група „Север“, Друге ФУТСАЛ лиге Србије–Војводина и ФУТСАЛ лиге 
Војводине издаје Комисија за издавање дозволе за рад ОФТ ФС Војводине.  

За фудбалске клубове нижих степена такмичења (подручних, међуопштинских и општинских 
лига) дозволе за рад издају комисије за издавање дозволе за рад које именују организације 
фудбалских тренера надлежних територијалних фудбалских савеза.  
 Ближе одредбе о статусу тренера, условима под којима се издају дозволе за рад, текст 
Уговора између фудбалског клуба и тренера, обавезе фудбалског клуба и тренера регулишу се 
Правилником о издавању дозволе за рад и статусу тренера ФС Војводине.   
 Фудбалски савез Војводине, на предлог Организације фудбалских тренера, прописује Уговор 
o стручно-педагошком раду између фудбалског клуба и тренера и услове за издавање дозволе за рад 
на основу Правилника о издавању дозволе за рад и статусу тренера ФС Војводине за фудбалске 
клубове Српске лига – Војводина и зонских (војвођанских) лига.  
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