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ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ


КУРСЕВИ РАЗЛИЧИТОГ НИВОА

Образовни центар ФСС-а је део Фудбалског савеза Србијезадуженза образовање
првенствено тренерског кадра свих нивоа (УЕФА и НАЦИОНАЛНИ), али и других
стручних кадрова са традицијом од 2004. године.
СТИЦАЊЕ ЗНАЊА У ОБРАЗОВНОМ ЦЕНТРУ ФСС
Упис и похађање курсева у Образовном центру ФСС, као и целокупно деловање
ФСС, заснива се на Статуту ФСС-а, Конвенцији УЕФА која регулише права и
обавезе везане за образовање фудбалских кадрова, као и наПравилнику
Образовног центра и осталим нормативним актима ФСС и Образовног центра.
Циљ похађања курсева у Центру је стицање стручне компетентности за рад у
фудбалу са акцентом на стицање практичних вештина које су у функцији развоја
фудбала.



”А” УЕФА ТРЕНЕРСКИ НИВО

Похађање курса на ”А” УЕФА тренерском нивоу траје четири месеца и одржава се
два пута годишње (пролеће и јесен). У току тог периода кандидати похађају 180
часова наставе (трајање часа је 60 мин),кроз 6 модула.

Због своје специфичности и педагошког усмерења курс могу похађати кандидати са
развијеним моторичким способностима и способностима за педагошки рад са децом
и одраслима у фудбалу.
Све трошкове курса сносе кандидати, а трошкове одређује Извршни одбор ФСС и
Образовни центар. У посебним случајевима, а на предлог Директора образовног
центра, а на одобрење стручног већа, Центар има право да стипендира кандидата у
интересу ФСС.
Настава у Центру се остварује кроз предавања, вежбе (практичне и теоријске),
педагошку именторисану праксу, семинаре испровођење испитне процедуре.

Током похађања курса кандидат је обавезан да обезбеди потребну спортску опрему
за вежбање (мајица, спортске гаћице, патике за тренинг у сали и фудбалске копачке
за вежбање напољу и др.) као и да самостално сноси трошкове наставе која се
реализује ван стандардних простора.


”Б” УЕФА ТРЕНЕРСКИ НИВО

Похађање курсева на ”Б” УЕФА тренерском нивоу реализују се у Фудбалском савезу
региона Источна Србија, Фудбалском савезу региона Западна Србија,Фудбалском
савезу региона Војводина и Фудбалском савезу Београд.
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Похађање курса на ”Б” УЕФА тренерском нивоу траје три месеца и одржава се два
пута годишње (пролеће и јесен). У току тог периода кандидати похађају 120 часова
наставе (трајање часа је 60 мин), кроз 4 модула.
Због своје специфичности и педагошког усмерења курс могу похађати кандидати са
развијеним моторичким способностима и способностима за педагошки рад са децом
и одраслима у фудбалу.
Све трошкове курса сносе кандидати, а трошкове одређује Извршни одбор ФСС и
Образовни центар. У посебним случајевима, а на предлог Директора образовног
центра, а на одобрење стручног већа, Центар има право да стипендира кандидата у
интересу ФСС.
Наставеу Регионима се остварују кроз предавања, вежбе (практичне и теоријске),
педагошку и менторисану праксу, семинаре и спровођење испитне процедуре.

Током похађања курсева кандидат је обавезан да обезбеди потребну спортску
опрему за вежбање (мајица, спортске гаћице, патике за тренинг у сали и фудбалске
копачке за вежбање напољу и др.) као и да самостално сноси трошкове наставе која
се реализује ван стандардних простора.


”Ц” НАЦИОНАЛНИ ТРЕНЕРСКИ НИВО

Похађање курсева на ”Ц” Националном тренерском нивоу реализују се у оквиру
Фудбалског савеза региона Источна Србија, Фудбалског савеза региона Западна
Србија,Фудбалског савеза региона Војводина и Фудбалског савеза Београд, али
директну организацију спроводе Општински фудбалски савези.
Похађање курса на ”Ц” Националном тренерском нивоу траје две недеље и одржава
се више пута годишње. У току тог периода кандидати похађају 30 часова наставе
(трајање часа је 60 мин), у току једног модула.

Због своје специфичности и педагошког усмерења курс могу похађати кандидати са
развијеним моторичким способностима и способностима за педагошки рад са децом
и одраслима у фудбалу.
Похађање курса се финансира личним плаћањем (самофинансирање).

Наставеу Регионима се остварују кроз предавања, вежбе (практичне и теоријске),
педагошку и менторисанупраксу, семинаре и спровођење испитне процедуре.

Током похађања курса кандидат је обавезан да обезбеди потребну спортску опрему
за вежбање (мајица, спортске гаћице, патике за тренинг у сали и фудбалске копачке
за вежбање напољу и др.) као и да самостално сноси трошкове наставе која се
реализује ван стандардних простора.
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ДИПЛОМЕ И СЕРТИФИКАТИ
Након завршеног курса стиче се УЕФА диплома или НАЦИОНАЛНИ сертификат, а
са њим и права и обавезе које су регулисане Правилником о лиценцирању тренера
из 10.07.2013. године.
ВРСТА ЛИЦЕНЦЕ
А ЛИЦЕНЦА

СЕНИОРИ
СУПЕР ЛИГА
Помоћни тренер
ПРВА ЛИГА
Помоћни тренер
СРПСКА ЛИГА
Први тренер

Б ЛИЦЕНЦА

СРПСКА ЛИГА
Помоћни тренер
ЗОНСКА ЛИГА
Први тренер

Ц ЛИЦЕНЦА

ОКРУЖНА ЛИГА
Први тренер
СУПЕР ЛИГА ЖЕНЕ
Први тренер
ПРВА ФУТСАЛ ЛИГА
СРБИЈЕ
Први тренер
ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА
СРБИЈЕ
Први тренер
ЗОНСКА ЛИГА
Помоћни тренер
ОКРУЖНА/ГРАДСКА/
МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА
Први тренер
СУПЕР ЛИГА ЖЕНЕ
Помоћни тренер
ПРВА ЛИГА ЖЕНЕ
Први тренер
ДРУГА ЛИГА ЖЕНЕ
Први тренер

МЛАДИ
СУПЕР ЛИГА
Шеф омладинског погона
Први тренер О/К/П
ПРВА ЛИГА
Шеф омладинског погона
Први тренер О/К/П
ОМЛАДИНСКА ЛИГА
СРБИЈЕ
Први тренер О/К/П
СУПЕР ЛИГА
Тренер у школи фудбала
ПРВА ЛИГА
Тренер у школи фудбала
ОМЛАДИНСКА ЛИГА
РЕГИОНА
Први тренер О/К/П
КЛУБ СРПСКЕ ЛИГЕ
Тренер О/К/П

КЛУБ ЗОНСКЕ ЛИГЕ
Тренер О/К/П
ОМЛАДИНСКА ЛИГА
РЕГИОНА
Помоћни тренер О/К/П
ОМЛАДИНСКА ЛИГА
ОКРУГА/ГРАДА
Први тренер О/К/П
Тренер млађих категорија
Тренер млађих категорија
ФУТСАЛ ЛИГА СРБИЈЕ
Тренер млађих категорија
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УПИС НА КУРСЕВЕ
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УПИС НА ”А” УЕФА ТРЕНЕРСКИ КУРС
Објаву за упис на курсеве, број кандидата и тренера, као и висину цене курсева,
расписује УЕФА ЈИРА Панел и Извршни одбор ФСС, а на предлог Образовног
центра ФСС. Упис се врши у два уписна рока:у марту и усептембру месецу.

У школској 2017. години Образовни центар уписује 26 кандидата на ”А” УЕФА
ТРЕНЕРСКИ КУРС.
ТЕРМИНИ ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНАТА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТСУ ОД 16.03. ДО 31.03.
2017. ГОДИНЕ. ПОЛАГАЊЕ КЛАСИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА 05.04.2017.ГОДИНЕ. А
КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ЋЕ БИТИ ОБЈАВЉЕНИ 07.04. 2017. ГОДИНЕ.

КО СВЕ МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ ЗА УПИС НАКУРС
За упис на ”А” УЕФА тренерски курс могу да конкуришу:

Кандидати који желе да се пријаве, на Програм образовања Центра морају да
доставе следеће документе, односно да испуне следеће услове:
Општи услови










извод из матичне књиге рођених,
спортска и професионална биографија,
потврде о играчком искуству потписане и оверене од стране представника
клубова и националних савеза,
здравствено уверење (не старије од шест месеци),
завршено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању са
дипломом акредитоване установе или
диплома акредитиване установе о завршеном, најмање, средњем образовању
трогодишњег трајања, за кандидате који су остварили професионалну играчку
каријеру у трајању од 7 година или 200 одиграних утакмица на врхунском
нивоу - национална Супер лига, који могу бити примљени на предлог
Директора ентра;
да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним за обављање
стручног рада у фудбалу док трају правне последице осуде (по основу изјаве
кандидата),
поред наведених општих услова, од кандидата се може тражити да полажу и
тест способности или интервију (тест психолошких способности - когнитивних
способности и конативних карактеристика и/или тест информисаности о
фудбалу, познавање најмање једног страног језика), који утврђује Центар, а
одобрава УЕФА Јира Панел.
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Посебни услови
У пријави за конкурс,кандидат се опредељује у коју категорију подноси конкурсну
документацију. Постоји категорија ”тренерска каријера” и категорија ”играчка
каријера.
Услови за категорију – ”тренерска каријера” (50% кандидата од укупно одобрене
квоте од стране УЕФА):






важећа УЕФА ”Б” лиценцу;
најмање годину активног стручног рада у звању Тренер са УЕФА ”Б” лиценцом;
пролазни
резултати
на
тесту
психолошких
способности
(когнитивнихспособности и конативних карактеристика);
пролазни резултати на тесту знања и информисаности о фудбалу и
познавање најмање једног страног језика.

Услови за категорију – ”играчка каријера” (50% од укупно одобрене квоте од
стране УЕФА):
 важећа УЕФА ”Б” лиценцу;
 кандидати који су наступали као играчи у највишем рангу такмичења (нивоа
Суперлиге Србије или неког другог националног првенства у истом нивоу) у
трајању од најмање седам година;
 најмање годину дана активног стручног рада у звању Тренер са УЕФА ”Б”
лиценцом;
 пролазни
резултати
на
тесту
психолошких
способности
(когнитивнихспособности и конативних карактеристика);
 пролазни резултати на тесту знања и информисаности о фудбалу;
 познавање најмање једног страног језика.

Ранг листа
Кандидати који конкуришу за упис полажу пријемни испит,односно испит за проверу
склоности и способности. Редослед кандидата се утврђује по следећим основама:
У случају да се јави већи број кандидата у категорији ”тренерска каријера” од броја
прописаног Правилником образовног центра, потребно је руководити се следећим
додатним критеријумима:
 предностима кандидат који је у дужем временском периоду био ангажован
у раду самлађим категоријама првог и другог ранга такмичења са УЕФА ”Б”
лиценцом;
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 предност има кандидат који је у дужем временском периоду радио са
УЕФА ”Б” лиценцом као шеф стручног штаба у четвртом рангу такмичења
сениорских екипа.
У случају да се јави већи број кандидата у категорији ”играчка каријера” од броја
прописаног Правилником образованог центра, у избору кандидата потребно је
руководити се следећим додатним критеријумима:
 предност има кандидат који је остварио већи број наступа у
репрезентативним селекцијама ”А” тима или дужи играчки стаж на нивоу
врхунског фудбала.
Посебненапомене
Уколико бивши играч конкурише према играчкој каријери:


професионални играч са најмање 50 (педесет) утакмица за државни тим, (”А”
репрезентација) или за сениорски тим клуба у УЕФА- елитним такмичењима
(Лига шампиона, Лига УЕФА),
или
 професионални играч који је играо најмање седам пуних година као
професионалац у лиги највишег ранга (Суперлига Србије или први ранг
такмичења националних лига),
или
 професионални играч који је одиграо преко 200 (двестотине) утакмица у лиги
највишег ранга
може, уз одобрење Стручног већа, да буде изузет из захтева у вези са
једномгодином активног стручног рада у звању тренер са УЕФА ”Б” лиценцом.
Најбољи полазници „Б“ УЕФА курса у својој генерацији,на основу предлога носиоца
програма ”Б” лиценце датог Региона,на основу предлога Директора образовног
центра, уз одобрење Стручног већа, и на основу оцена остварених у образовању и
процедури провере знања УЕФА ”Б” нивоа, могу бити изузети из захтева у вези
саједном годином активног стручног рада у звању тренер са УЕФА ”Б” лиценцом и
пуноправно конкурисати за похађање „А“ УЕФА курса, уз испуњење осталих услова.
УПИС НА ”Б” УЕФА ТРЕНЕРСКИ КУРС
Кандидати који желе да се пријаве, на Програм образовања Центра морају да
доставе следеће документе, односно да испуне следеће услове:
Општи услови



извод из матичне књиге рођених;
спортска и професионална биографија;
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потврде о играчком искуству потписане и оверене од стране представника
клубова и националних савеза;
здравствено уверење (не старије од шест месеци);
завршено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању са
дипломом акредитоване установе или
диплома акредитиване установе о завршеном, најмање, средњем образовању
трогодишњег трајања, за кандидате који су остварили професионалну играчку
каријеру у трајању од 7 година или 200 одиграних утакмица на врхунском
нивоу - национална Супер лига, који могу бити примљени на предлог
Директора Центра;
да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним за обављање
стручног рада у фудбалу док трају правне последице осуде (по основу изјаве
кандидата),

Посебни услови
У пријави за конкурс,кандидат се опредељује у коју категорију подноси конкурсну
документацију. Постоји категорија ”тренерска каријера” и категорија ”играчка
каријера.
Услови за категорију – ”тренерска каријера” (50% кандидата од укупно одобрене
квоте од стране УЕФА):








поседовање националне ”Ц” лиценце и
најмање једна годинa активног рада у организованим фудбалским клубовима
са том лиценцом или
студенти струковних студија Факултета спорта и физичког васпитања и
Високих школа, смер фудбал, по завршеном школовању и поседовању ”Д”
националне лиценце;
најмање једна годинa рада у организованим фудбалским клубовима (са ”Ц”
или ”Д” лиценцом?или
студенти академских студија који су усмерили фудбал као предмет (Теорија и
технологија фудбала) по завршеном школовању и
поседовању ”Д” националне лиценце и
најмањеједна годинa рада у организованим фудбалским клубовима.

Услови за категорију – ”играчка каријера” (50% кандидата од укупно одобрене
квоте од стране УЕФА):


кандидати који су наступали као играчи у највишем рангу такмичења (нивоа
Суперлиге Србије или неког другог националног првенства у истом нивоу) у
трајању од најмање шест година,
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Ранг листа
Редослед кандидата се утврђује по следећим основама:
У случају да се јави већи број кандидата у категорији ”тренерска каријера” од броја
прописаног овим Правилником, у избору кандидата потребно је руководити се
следећим додатним критеријумима:


предност имају кандидати који су у дужем временском периоду били
ангажовани у раду екипа са националном ”Ц” лиценцом.

У случају да се јави већи број кандидата у категорији ”играчка каријера” од броја
прописаног овим Правилником, у избору кандидата потребно је руководити се
следећим додатним критеријумима:



предност имају кандидати који су остварили
репрезентативним селекцијама ”А” тима или
дужи играчки стаж на нивоу врхунског фудбала,

већи

број

наступа

у

УПИС НА ”Ц” НАЦИОНАЛНИ ТРЕНЕРСКИ КУРС И СТИЦАЊЕ СЕРТИФИКАТА
Кандидати који желе да се пријаве, на Програм образовања Центра морају да
доставе следеће документе, односно да испуне следеће услове:
Општи услови







извод из матичне књиге рођених,
спортска и професионална биографија,
потврде о играчком искуству потписане и оверене од стране представника
клубова и националних савеза,
здравствено уверење (не старије од шест месеци),
диплома акредитоване установе о најмање завршеном средњем образовање
у трогодишњем трајању;
да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним за обављање
стручног рада у фудбалу док трају правне последице осуде (по основу изјаве
кандидата).

Посебни услови



најмање 6 година активног бављења фудбаломуз потврду фудбалских
клубова.
студенти струковних студија Факултета спорта и физичког васпитања и
Високих школа, смер фудбали студенти академских студија који су усмерили
фудбал као предмет (Теорија и технологија фудбала) по завршеном
школовању и поседовању ”Д” националне лиценце, добијају „Ц“ лиценцу после
9

подношења дипломе, докумената предвиђених општим условима и уплате
суме предвиђене Одлуком о ценама усуга ФСС.

КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА
Критеријум за избор кандидата, односно критеријум за утврђивање предности
кандидата при упису су описани у претходном делу информатора.
Кандидат који сматра да редослед кандидата на РАНГ ЛИСТИ није утврђен на начин
предвиђен Објавом и овим Информатором, може поднети приговор Комисији за
жалбе, у писаној форми, у року од 24 сата после објављивања КОНАЧНИХ
СПИСКОВА. Приговор се предаје Центру уз уплату НАКНАДЕ за приговор која се у
случају позитивног решења враћа.
Комисија у року од 24 сата доноси решење о жалби.
Кандидат има право да у другостепеном поступку уложи жалбу Директору центра у
року од 24 сата од истека рока за доношење решења комисије.
Директор центра доноси коначну одлуку у року од 24 сата и доставља је кандидату и
Комисији Центра.
Све званичне информације и резултати се објављују
странициОбразовног центра и Фудбалских савеза Региона.

на

ИНТЕРНЕТ
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ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА КАНДИДАТЕ НА ”А” УЕФА ТРЕНЕРСКИ
КУРС

За упис на ”А” УЕФА тренерски курс организује се јединствен пријемни испит. Испит
се састоји из три дела и спроводи се у току једног дана. Неопходно је да кандидат
приступи полагању са личним документима (лична карта или пасош).
ОПИС И САДРЖАЈ ТЕСТОВА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
Тестови су елиминационог карактера. Сваки кандидат треба да прикаже минимум
резултата на пријемном испиту. Ранг листа се не формира захваљујући резултатима
тестова пријемног испита.
1. Тест за процену знања и информисаности о фудбалу

Тест садржи питања која се односе на основне информације о фудбалу, а показује
степен досадашњег интересовања и стеченог знања на ”Б” нивоу.
2. Тест за процену општих способности
Тест садржи елементе на основу којих се процењују опште способности кандидата и
реализује се у писменој форми.
3. Тест познавања страног језика
Тестом се процењује ниво знања страног језика. Тест се рализује у писменој форми.
Све уплате (пријемни испити, уплате школарине, испитне процедуре, семинари,
додатни материјали ...) врше се искључиво преко текућег рачуна Фудбалског савеза
региона Западне Србије, број рачуна 150-1165-38.
Све информације у вези са конкурсом и у вези са пријемним испитом могу се добити:
елефоном код секретара ОФТ ФСРЗС Горана Ћурчића на број телефона 065/90-10021,
преко интернет сајта Фудбалског савеза региона Западне Србије www.fsrzs.com
и
лично у просторијама ФСР Западне Србије у Крагујевцу, ул.Кнеза Милоша 31,
сваким радним даном од 09:00 до 14:00.
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ВАЖНИ ДАТУМИ
Догађаји

Датуми

Нивои курсева

ПОЧЕТАК ОБЈАВЕ ПРИЈЕМА КАНДИДАТА

16. 03. 2017.

”А”, ”Б”, ”Ц”

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

05. 04. 2017.

”А”

КРАЈ ОБЈАВЕ ПРИЈЕМА КАНДИДАТА
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
ПОЧЕТАК НАСТАВЕ
КРАЈ НАСТАВЕ
КРАЈ НАСТАВЕ

ПОЧЕТАК ИСПИТНЕ ПРОЦЕДУРЕ

31. 03. 2017.
07. 04. 2017.
10. 04. 2017.
24. 04. 2017.
10. 06. 2017.
15. 06. 2017.

”А”, ”Б”, ”Ц”
”А”, ”Б”, ”Ц”
”А”, ”Б”, ”Ц”
”Ц”

”А”, ”Б”, ”Ц”
”А”, ”Б”, ”Ц”
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