
ПРИЈАВЕ тренера – кандидата  

за курсеве едукације у                 

организацији ЦЕФТ Фудбалског савеза Војводине  

за 2021./22.  годину 

 УЕФА Ц 

 УЕФА Б 

 ФСС тренер голмана 

 ФСС футсал тренер 

Планирани почетак курсева – октобар/новембар  2021. 

Сви заинтеровани тренери – кандидати, могу аплицирати доставом 

докумената : 

- пријава – доступна на сајту ТФС и  

- СV – са акцентом на тренерску каријеру, 

- документација (потврде клубова)  додатних критеријума  

 на маил ЦЕФТ ФСВ  :   (treneri@fsv.rs).  до 31.08.2021. 

 

Општи и додатни услови за похађање курсева различитих профила / нивоа 

едукације, дефинисани су Конвенцијом УЕФА и Правилником ФСС. 
 
                                                             Члан 12. 

   Поред овог, тренер - кандидат мора испуњавати ОПШТЕ УСЛОВЕ 
(приложити потребну документацију) за све нивое УЕФА / ФСС едукације и то : 

 биометријски читач личне карте, или фотокопију важећег пасоша за стране 
држављане, 

 потврду о играчком искуству (од минимум 6 година) потписане и оверене 
од стране представника клубова или националних савеза, 

 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. 

          Поред општих услова, тренер – кандидат мора испуњавати ДОДАТНЕ 
КРИТЕРИЈУМЕ (приложити потребну документацију)за диплому УЕФА едукације:   

Додатни критеријуми за  ниво -  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 
професионалном рангу ФСС/УЕФА/ФИФА такмичења. 

 

Листа тренера – кандидата за  наведене курсеве едукације, дефинисаће 
комисија стручно – струковне организације фудбалских тренера ТФС, о чему 
ће примљени тренери – кандидати, бити благовремено обавештени. 
 
Цене курсева формиране су на основу Одлуке о висини цена услуга и 
накнада  Центра за едукацију фудбалских тренера ФСС,  донешене 
24.05.2021. године, на седници Извршног одбора ФСС, како следи :                                                 
  
 

 УЕФА Ц                          -  60.000,00 РСД 

 УЕФА Б  

(и сертификат ВШ – оперативни тренер фудбала)  - 120.000,00 РСД 

 ФСС тренер голмана -   20.000,00 РСД 

 ФСС футсал                  -   20.000,00 РСД 

        
За остале курсева едукације (УЕФА ПРО,  ФСС ПРО,  УЕФА А, УЕФА Б Јут, УЕФА 

А Елит Јут, ФСС физичка припрема) заинтересовани тренери, могу добити 

обавештења преко сајта ФСС  www.fss.rs   

 

 

                                                                             август 2021.  

http://www.fss.rs/

