ОБАВЕШТЕЊЕ
Центар за едукацију фудбалских тренера ФС Србије организује

СЕМИНАР ЗА ОБНОВУ УЕФА ЛИЦЕНЦИ
УЕФА „А“ лиценца
Семинар ће реализовати територијални савези по следећем распореду:
ФС РЗС – Крагујевац – 10. и 11. децембар 2018. Године
ФС РИС – Ниш – 11. и 12. децембар 2018. године
ФСБ – Београд – 17. и 18. децембар 2018, године
ФСВ – Нови Сад – 24. и 25. децембар 2018. године
Документација се доставља пре почетка семинара од 09 00 – 10 00. ( на
локацијама које ће бити објављене на званичним сајтовима територијалних савеза )
ФСРЗС – КРАГУЈЕВАЦ , ХОТЕЛ “ШУМАРИЦЕ“
Доставити следећу документацију:
1. Извештај о уплати котизације на рачун ФСС 205 – 89166 -19, са позивом на
бр.651/13, у износу од 30.000,00 динара.
2. Попуњену пријаву ( преузети са сајта ФСС или са званичних сајтова
територијалних савеза), која се налази у прилогу
3 Електронску фотографију (димензија 21,5 х 30,5), Именоване фотографије
за УЕФА „А“ лиценцу, доставити на е-mail адресе територијалних савеза, које
ћете пронаћи на њиховим званичним сајтовима.
obrazovnicentarfsrzs@gmail.com
Особа за контакт: ФСРЗС – ЋУРЧИЋ ГОРАН 065/90-100-21
УЕФА „Б“ лиценца
Семинар ће реализовати територијални савези по следећем распореду:
ФС РЗС – Крагујевац – 10. и 11. децембар 2018. Године
ФС РИС – Ниш – 11. и 12. децембар 2018. године
ФСБ – Београд – 17. и 18. децембар 2018, године
ФСВ – Нови Сад – 24. и 25. децембар 2018. године
Документација се доставља пре почетка семинара од 09 00 – 10 00.. на
локацијама које ће бити објављене на званичим сајтовима територијалних савеза.
ФСРЗС – КРАГУЈЕВАЦ , ХОТЕЛ “ШУМАРИЦЕ“

Доставити следећу документацију:
1. Извештај о уплати котизације на рачуне територијалних савеза, који ће
бити доступни на њиховим званичним сајтовима , у износу од 15.000,00
динара.
ЗА ФСРЗС: 150-1165 -38
2. Попуњену пријаву (преузети са сајта ФСС или са званичних сајтова
територијалних савеза), која се налази у прилогу
3 Електронску фотографију (димензија 21,5 х 30,5), Именоване фотографије
за УЕФА „Б“ лиценцу, доставити на е-mail адресе територијалних савеза, које
ћете пронаћи на њиховим званичним сајтовима.
obrazovnicentarfsrzs@gmail.com
Особа за контакт: ФСРЗС – ЋУРЧИЋ ГОРАН 065/90-100-21
ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА

