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ОРГАНИЗАЦИЈА ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА     
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Нови Сад, 14.07.2017. године 

 

 
ФУДБАЛСКИМ КЛУБОВИМА  

 

o СРПСКЕ ЛИГЕ - ВОЈВОДИНА 
o ВОЈВОЂАНСКИХ ЛИГА 
o ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ (ОМЛАДИНСКА, КАДЕТСКА И ПИОНИРСКА)   
o ДРУГЕ ЛИГЕ ЗА ЖЕНЕ – „СЕВЕР“ 
o РАЗВОЈНЕ ЛИГЕ ЗА ЖЕНЕ – ,,СЕВЕР“ 
o ФУТСАЛ ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ      

 
 
 

Предмет: Упутство за издавање дозволе за рад тренера  
        за такмичарску 2017/2018. сезону 

  
 

 У складу са Основним правилником о стручно-педагошком раду и Правилником о 
издавању дозволе за рад и статусу тренера Фудбалског савеза Војводине за обављање 
стручно педагошког рада у клубовима Српске фудбалске лиге - Војводина, зонских – 
војвођанских фудбалских лига („Исток“, „Север“ и „Југ“), омладинских лига (Омладинска, 
Кадетска и Пионирска), Друге фудбалске лиге за жене – група „Север“, Развојне лиге за 
жене- Север и ФУТСАЛ лиге Војводине обавештавамо Вас: 
 

1. Све дозоволе за рад тренера издате клубовима за такмичарску 2017/2018. сезону 
стављају се ван снаге. 

 

2. Дозволе за рад тренера за такмичарску 2017/2018. сезону издаваће Комисија за 
издавање дозвола за рад Организације фудбалских тренера ФС Војводине за 
тренере клубова наведених лига закључно до седам дана пре почетка такмичарске 
2017/2018. сезоне.  

 

КЛУБ ЗА ТРЕНЕРА ДОСТАВЉА КОМИСИЈИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАД ОФТ ФСВ: 
 

o захтев за издавање дозволе за рад тренера испуњен, потписан и оверен; 
 

o нови тип тренерске легитимације са овереном чланарином за 2017. годину и 
уписаним тренерским звањем (оверава Организација фудбалских тренера – матична 
организација), као и овереним лекарским прегледом (оверава овлашћена 
здравствена установа); 

 

o За клубове Српске фудбалске лиге – Војводина и зонских лига (ВФЛ „Исток“, 
„Север“ и „Југ“) Уговор клуб-тренер у начелним одредбама које прописује ОФТ 
ФСВ потписан и оверен од стране клуба, тренера и општинског или градског 
фудбалског савеза како је предвиђено уговором (Уговор сачинити у четири примерка 
од којих се по један примерак доставља клубу, тренеру и општинским или градским 
фудбалским савезима где је седиште клуба. Веродостојност потписа Уговора утврђује 
се на лицу места у седишту општинских или градских фудбалских савеза, где се 
уговор заводи, оверава и клуб један примерак доставља Комисији за издавање 
дозволе за рад ОФТ ФСВ);    
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o фотокопију тренерске дипломе; 

o фотокопију важеће идентификационе картице (лиценце); 

o документ о уплати таксе за дозволу за рад за тренере клубова: 
- Српске фудбалске лиге-Војводина сениори   4.000,00 динара,  
- Зонске – војвођанске фудбалске лиге сениори    2.000,00 динара, 
- Омладинске лиге (Омладинска, Кадетска и Пионирска)      по 1.500,00 динара. 

 

       Уплата   на   текући   рачун   ФС   Војводине   број: 310-2816-10  са назнаком "такса за 
дозволу за рад". 

 

o Клубови Друге фудбалске лиге за жене – група „Север“ и  
Развојне лиге за жене- Север и ФУТСАЛ лиге Војводине, према Одлуци Извршног 
одбора ФС Србије, ослобођени су таксе за дозволу за рад тренера за 
такмичарску 2017/2018. сезону.  
 

 Дозвола за рад се издаје само на захтев клуба најкасније седам дана пре 
почетка првенства сваке лиге. 
 Дозвола за рад издаје се само за једну такмичарску сезону. 
 У току једне такмичарске сезоне тренер може бити лиценциран највише за два клуба 
у истом рангу такмичења (само у случају споразумног раскида уговора са претходним 
тренером).  
 Дозволе за рад тренера клубовима горе наведених лига издаваће се само онима који 
испуњавају услове из Основног правилника о стручно-педашком раду и Правилника о 
издавању дозволи за рад и статусу тренера Фудбалског савеза Војводине. 
 

 Упозоравамо све фудбалске клубове да се у такмичарској 2017/2018. сезони 
дозволе за рад неће издавати тренерима којима је истекла валидност лиценце.  

 

Клубови Српске фудбалске лиге – Војводина истовремено мoрају поднети 
захтев за издавање дозволе за рад за првог тренера и помоћног тренера. 

 
 
 

За додатне информације можете се обратити канцеларији ФС Војводине - телефони: 
021/421401 или 420885.  

 

Захтеви за издавање дозволе за рад тренера и уговор клуб-тренер налазе се на сајту 
Фудбалског савеза Војводине: www.fsv.rs. 
 
 

Спортски поздрав. 

 
 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР ФСВ,                   ПРЕДСЕДНИК ОФТ ФСВ, 
  

                    Миодраг Цвијић с.р.                                                         Бранислав Булатовић,  с.р. 
 
 
 
 
 
 
 

 


