ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
И РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

ОРГАНИЗУЈУ
РЕДОВНИ СЕМИНАР ЗА ОБНОВУ УЕФА „А“ И „Б“ ЛИЦЕНЦИ
Семинар ће се реализовати у Крагујевцу дана 12. и 13. децембра( понедељак
и уторак), у хотел „ШУМАРИЦЕ “ у Крагујевцу , по следећем распореду:
12, децембар (понедељак)
14.00. – 15.00 часова – скуп и пријава тренера
15.00 часова – отварање семинара и предавања
13. децембар (уторак)
15.00 часова – предавања

УПУТСТВО УЕФА „А“ ЛИЦЕНЦА
Документација се скенира и доставља искључиво на e-mail
адресу, obrazovnicentarfsrzs@gmail.com
Потребно је доставити следећу документацију:




Извештај о уплати котизације на рачун ФСС 205-89166-19, са позивом на
број 651/13, у износу од 30.000,00 динара.
Попуњену пријаву (преузети са сајта ФС Региона Западне Србије или испод
текста) копију дипломе и лиценце,
Електронску фотографију (Формат фотографије 2.15 x 3.05 ЦМ )

УПУТСТВО УЕФА „Б“ ЛИЦЕНЦА
Документација се скенира и доставља искључиво на e-mail
адресу, obrazovnicentarfsrzs@gmail.com
Доставити следећу документацију:


Извештај о уплати котизације на рачун ФС Региона Западне Србије, 1501165-38, у износу од 15.000,00 динара.



Попуњену пријаву (преузети са сајта ФС Региона Западне Србије или испод
текста), копију дипломе и лиценце,
Електронску фотографију (Формат фотографије 2.15 x 3.05 ЦМ )



НАПОМЕНА:


Тренерима који не обнове лиценцу, а која је истекла , Организација
фудбалских тренера ФСРЗС неће издати дозволу за рад у клубу за
наредну сезону.



Тренери који живе и раде у иностранству и нису у могућности да
дођу на семинар морају доставити оверени доказ о спречености
присуства семинару на меморандуму клуба у којем су ангажовани.



Присуство тренера је обавезно и услов је за добијање продужења
лиценце.

Све потребне информације у вези обнове УЕФА „А“ и УЕФА „Б“ лиценци
можете добити у ФС Региона Западне Србије ул. Кнеза Милоша 31 у Крагујевцу и
на телефоне:
064 525 97 91

Предраг Стојановић

065 90 100 21

Горан Ћурчић

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА
ОРГАНИЗАЦИЈА ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФСРЗС

