ОБЈАВЉУЈЕ
упис нове генерације полазника Програма за стицање
УЕФА ”Б” ДИПЛОМЕ ЗА ФУДБАЛСКОГ ТРЕНЕРА

Програм за стицање УЕФА”Б” дипломе за фудбалског тренера обухвата укупно 130
часова. Предавања се одржавају у наставном центру Крагујевац
Пријављивање се врши у Фудбалском савезу града Крагујевца улица Драгослава
Срејовића бр 29, и у Фудбалском савезу региона западне Србије, улица Кнеза
Милоша 31, сваким радним даном од 09:30 до 14:30, од 28.08. до 15. 09. 2019. године.
( почетак наставе 23.09.2019 )
Сви кандидати који су као играчи наступали у такмичењима њижег нивоа од 3 лиге полажу
практични пријемни испит у среду 18.09.2019 год.
Пријемни испит се плаћа 5.000 динара на рачун ФСРЗ Србије (150 -1165-38 ) ;
сврха : котизација за пријемни испит

Потребно је поднети следећу документацију:













Пријаву за упис по основу играчке каријере, тренерског стажа или као студент
факултета ( који има уговр са ФСС ), преузети са сајта www.fsrzs.com )
Спортску биографију (преузети са сајта www.fsrzs.com )
Потврда о играчкој каријери о најмање 6 година ( преузети са сајта
www.fsrzs.com ), за оне који се пријављују по тренерском стажу и студенте
Копију дипломе завршене школе ( најмање средња школа – 4 степен ) оверену код
нотара,
Копија Ц лиценце (уколико кандидат поседује Ц лицену)
Извод из матичне књиге рођених,
Потврду суда да се против Вас не води истражни поступак, ( не старије од шест
месеци),
Здравствено уверење да је способан да се бави тренерским послом (не старије од
шест месеци),
1 слика ( на полеђини читко написати име и презиме )
Сви кандидати који испуњавају прописане услове приликом уписа су у обавези да
уплате 1. рату школарине у износу од 50.000,00
на жр.150-1165-38 . Сврха уплате : школарина за УЕФА Б лиценцу , прималац ФР
Западне Србије
Сва обавештења у вези пријема документације можете добити на телефон: 060
334-99-12 ( Ћурчић Горан ) , искључиво радним данима у време од 07 30 : 15 30

