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                    На основу Правилника о стручном раду, Правилника о издавању 
дозволе за рад и статусу тренера ФС Србије и Правилника стручно – струковне 
организације фудбалских тренера ФСС,  закључује се : 
 
 

УГОВОР O СТРУЧНОМ АНГАЖОВАЊУ ТРЕНЕРА 
 

                                                                                                               

између Фудбалског клуба „____________________“ из __________________, 

члана  ______ лиге _______________________________територијалног ФС, 
                                                      ллсклдфч 

кога заступа _____________________________________, 

у својству ____________________________________(у даљем тексту КЛУБ),  

и фудбалског тренера _________________________ из __________________, 

са дипломом/лиценцом ___________________, рођеног _________________,  

адреса становања __________________________ (у даљем тексту ТРЕНЕР), 

чланом  Стручно - струковне организације фудбалских  ФСВ (у даљем тексту ОФТ 

ФСВ) . 

 Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог Уговора буде 
ДОПУНСКО ангажовање ТРЕНЕРА за рад у КЛУБУ, под условима 
прецизираним у Уговору, а у складу са одредбама цитираних правилника, 
кодексом о понашању тренера и другим нормативним актима и одлукама ФСС и 
ОФТ ФСС.  
 

Члан 1. 
 

            Клуб је сагласан да ТРЕНЕР удружи свој рад,  на пословима : 

 

___________________________________________________________________  
(навести функцију: шеф стручног штаба, асистент, кондициони или тренер голмана и тим) 

 
у времену од_____________год,    до ____________год. 
 

Члан 2. 
 

           Клуб се обавезује да за време трајања овог Уговора обезбеди ТРЕНЕРУ: 
 

1. да остварује права из ДОПУНСКОГ рада,  
2. право на зараду и друга примања (премије, посебне награде за 

остварене такмичарске резултате и слично), 
3. право на одређено радно време, 
4. добијање одговарајуће дозволе за рад ОФТ територијалног ФС, у 

случају да испуњава услове наведених Правилника ФСС, 
5. неопходне прописане услове за успешно обављање стручно-

педагошког рада и 
6. учествовање на обавезним стручним семинарима, састанцима и 

другим облицима стручног усавршавања.  
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Члан 3. 

 
 Уговарачи су се споразумели: 
 

o да основна месечна примања тренера износе___________динара,  и 
словима_____________________динара, 

 

o да према Правилнику Клуба или одлукама надлежног органа у Клубу, 
тренер има у одређеном року - циклусу, право на премирање или 
приходе по другом основу : 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
                                         (навести конкретно износ и основ накнаде). 

  
Клуб се обавезује да тренеру обезбеди и ________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
(смештај, накнаду  за  одвојени  живот, исхрану,  путне  и  друге трошкове – навести  конкретно),  

  
 Примања тренера по овом Уговору, по свим основама, утврђује се у 
динарској вредности, валути која се у платном промету,  признаје од стране 
надлежних државних институција. 
            Уговарачи су сагласни да се новчана накнада исплати ТРЕНЕРУ до 15. 
дана у наредном месецу у целости. 
 

Члан 4. 
 
 Уговорачи потврђују да су се у целости упознали са одредбама 
Правилника о стручном раду ФС Србије и Правилника о издавању дозволе за 
рад и статусу тренера ФС Србије и да ће поштовати све одлуке органа ФСС и 
територијалног ФС, везаних за такмичење и обавезе клуба и тренера. 
 

Члан 5. 
 

           Тренер се обавезује да стручно, савесно и дисциплиновано испуњава 
своје обавезе које проистичу из Правилника о стручном раду ФС Србије, одлука 
ФСС и ОФТ ФСС односно програма рада  Клуба са одговарајућом категоријом 
фудбалера : 

1. стручно, савесно и редовно обавља своју дужност у складу са 
прописима фудбалске организације и актима Клуба – Програма рада, 

2. својим укупним понашањем служи као позитиван пример, штити углед 
Клуба и фудбалске организације у целини, поштује службене органе, 
медије и кодексе понашања, 

3. својим радом и понашањем доприноси стварању и очувању хармоније 
и добрих односа у свим структурама  Клуба, 

4. надлежном органу Клуба редовно подноси извештаје о свом раду,  
5. ради на личном - стручном усавршавању. 

 
 

Члан 6. 
  
 Уговарачи су сагласни да свака повреда дужности, обавеза из овог 
Уговора и норматива рада по свим основама подлеже санкцијама на штету 
другог уговорача предузимањем дисциплинских и других мера пред органима 
ФСВ.   
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Члан 7. 
 

 Уговарачи су сагласни да се у случају спора, неизмирења обавеза неке 
од уговорних страна, које проистичу из овог Уговора, оштећена страна  покрене 
поступак пред Комисијом ФСВ за решавање спорова клуб,тренер-играч са 
конкретним захтевом.  
 

Члан 8. 
 

 Против Одлука Комисије ФСВ клуб тренер – играч ,може се упутити   
жалба у року од 8 дана  Комисији за жалбе ФСВ ,чија је одлука коначна. 
Коначне одлуке Комисије за решавање спорова клуб ,тренер - играч и Комисије 
за жалбе ФСВ  по жалбеном поступку,ФСВ везане за члан 7. овог Уговора 
обавезујуће су за оба уговорача и све чланове ФСВ, под претњом сношења 
последица у смислу одредаба Дисциплинског правилника ФСС и других 
нормативних аката ФСВ.  
 

Члан 9. 
 

 Уговорачи су сагласни да се Уговор може раскинути пре истека рока : 
o Истеком времена на који је Уговор закључен, 
o Споразумно (споразумни раскид Уговора), 
o Једнострано од стране Клуба (писменим отказом),  
o Једнострано од стране тренера (писменом оставком), 
o Вишом силом ( смрт, трајна неспособност тренера,дисциплинске мере 

надлежних органа ФСС и ФСВ према тренеру/клубу, престанком рада 
клуба, променом статуса клуба)  

 

Члан 10. 
        

Уговор се верификује у седишту  фудбалског савеза општине или града, 
где се Уговор заводи и оверава,  

Уговор се уноси у КОМЕТ (информациони систем ФСС) . 
Уговор је сачињен у 3 (три) истоветних примерака од којих се по један 

примерак доставља ТРЕНЕРУ, КЛУБУ,  и надлежном фудбалском савезу 
општине или града (где је седиште клуба) 
 

 
         За ФУДБАЛСКИ КЛУБ                 ТРЕНЕР 
 

____________________________          ______________________________
                                            (својеручан потпис) 
Број: _______________________ 
 

Датум:______________________                 Број личне карте: ______________ 
 

Место: ______________________          МУП: _________________________ 

 
             М. П. 
 

 
Оверава ОФС или ГФС:                

 
___________________________________________  
 

Број: ________________________  
 

Дана, __________________ године               
 

Место: _______________________ 
 
                               м.п 


