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БЕОГРАД, ЈУН 2017.

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФУДБАЛСКОГ
САВЕЗА СРБИЈЕ


КУРСЕВИ ПРО НИВОА

Центар за едукацију фудбалских тренера ФСС-а (у даљем тексту
Центар) је део Фудбалског савеза Србије задужен за образовање
првенствено тренерског кадра свих нивоа (УЕФА и НАЦИОНАЛНИ), али
и других стручних кадрова са традицијом од 2004. године.
СТИЦАЊЕ ЗНАЊА
ТРЕНЕРА ФСС

У

ЦЕНТРУ

ЗА

ЕДУКАЦИЈУ

ФУДБАЛСКИХ

Упис и похађање курсева у 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 на
Правилнику центра за едукацију тренера и осталим нормативним актима
ФСС и 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.



”ПРО” УЕФА ТРЕНЕРСКИ НИВО

Похађање курса на ”ПРО” УЕФА тренерском нивоу траје осамнаест
месеци, а настава се одржава сваке прве радне недеље у месецу. У току
тог периода кандидати похађају 360 часова наставе (трајање часа је 60
мин), кроз осамнаест модула.
Због своје специфичности и педагошког усмерења курс могу похађати
кандидати са развијеним моторичким способностима и способностима за
педагошки и стручни рад првенствено са врхунксим играчима у фудбалу.
Све трошкове курса сносе кандидати, а трошкове одређује Извршни
одбор ФСС. У посебним случајевима, а на предлог Директора 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 праксу, менторски рад, семинаре и спровођење
испитне процедуре.
Током похађања курса кандидат је обавезан да обезбеди део потребне
спортске опреме за вежбање (део је обезбеђен од стране организатора
курса и др.) као и да самостално сноси трошкове наставе која се
реализује ван стандардних простора.

Завршетком курса кандидат, тренер добија могућност да своје знање
презентује на свим нивоима и на просторима који су под контролом
УЕФА-е и ФИФА-е.


”ПРО” ТРЕНЕРСКИ НИВО

Похађање курса на ”ПРО” тренерском нивоу траје дванаест месеци а
настава се одржава сваке прве радне недеље у месецу. У току тог
периода кандидати похађају 240 часова наставе (трајање часа је 60
мин), кроз дванаест модула.
Због своје специфичности и педагошког усмерења курс могу похађати
кандидати са развијеним моторичким способностима и способностима за
педагошки и стручни рад првенствено са врхунксим играчима у фудбалу.
Све трошкове курса сносе кандидати, а трошкове одређује Извршни
одбор ФСС и Центар. У посебним случајевима, а на предлог Директора
образовања, 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 праксу, менторски рад, семинаре и спровођење
испитне процедуре.
Током похађања курса кандидат је обавезан да обезбеди део потребне
спортске опреме за вежбање (део је обезбеђен од стране организатора
курса и др.) као и да самостално сноси трошкове наставе која се
реализује ван стандардних простора.
Завршетком курса кандидат, тренер добија могућност да своје знање
презентује на свим нивоима простора који је под конторлом ФСС-а
(Србија).

ДИПЛОМЕ И СЕРТИФИКАТИ
Након завршеног курса стиче се УЕФА ”ПРО” диплома или
НАЦИОНАЛНИ ”ПРО” сертификат, а са њим и права и обавезе које су
регулисане Правилником о лиценцирању тренера ФСС-а.

УПИС НА КУРСЕВЕ

УПИС НА ”ПРО” УЕФА ТРЕНЕРСКИ КУРС
Објаву за упис на курсеве, број кандидата и тренера, као и висину цене
курсева, одобрава УЕФА ЈИРА Панел и Извршни одбор ФСС, а на
предлог Центра за едукацију тренера ФСС. Упис се врши једном у две
године.
У школској 2017. години Центар уписује 25 кандидата на УЕФА ”ПРО”
ТРЕНЕРСКИ КУРС.

ТЕРМИНИ ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНАТА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ СУ ОД
26.06. ДО 07.07.2017. ГОДИНЕ.
ПОЛАГАЊЕ КЛАСИФИКАЦИОНОГ
УТОРАК, 11.07.2017. ГОДИНЕ.

ИСПИТА

ЗАКАЗУЈЕ

СЕ

ЗА

КО СВЕ МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ ЗА УПИС НА КУРС?

За упис на ”ПРО” 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 или изводи са сајтова
који потврђују то играчко искуство (Центар задржава право на
проверу веродостојности предатих докумената),



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),



поред наведених општих услова, кандидати полажу и тестове
способности и знања (тест психолошких способности - когнитивних
способности и конативних карактеристика, тест информисаности о
фудбалу и тест познавања најмање једног страног језика), који
утврђује Центар, а одобрава Стручно веће Центра.

Посебни услови
Кандидат се опредељује, у пријави за конкурс, за коју категорију
кандидата подноси конкурсну документацију (категорија ”тренерска
каријера”, категорија ”играчка каријера” или у категорију ”посебне
заслуге”)
Категорија – ”тренерска каријера” (40% кандидата од укупно
одобрене квоте од стране УЕФА)


важећу УЕФА ”А” лиценцу,



високе (врло добре и одличне) оцене из ”А” нивоа и препоруке о
способностима Директора Центра, а на предлог носилаца
програма, и



најмање једна година активног стручног рада са УЕФА ”А”
лиценцом у националној ”А” селекцији у својству првог асистента,
или



најмање две године активног стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом
у првом рангу такмичења, у својству лиценцираног првог
асистента, или



најмање две године активног стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом
у националним селекцијама млађих узрасних категорија (У21; У19;
У17;) у својству селектора, или



најмање две године активног стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом
у другом рангу такмичења, у својству лиценцираног првог
асистента, или



најмање две године активног стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом
у трећем или нижем рангу такмичења, у својству лиценцираног
шефа стручног штаба, или



најмање две године активног стручног рада са УЕФА „А“ лиценцом
у млађим узрасним категоријама (У21; У19; У17;) клубова првог
разреда у својству првог тренера.

У случају да се пријави већи број кандидата са оствареним основним
критеријумима, за рангирање према ”тренерској каријери” предност имају
кандидати према следећем редоследу:
Додатни критеријуми за РАНГИРАЊЕ кандидата:


предност
има
кандидат
који
је
квалификациони испит (пријемни испит);



предност има кандидат који је у дужем временском периоду био
ангажован у репрезентативној селекцији у раду са ”А” тимом са
УЕФА ”А” лиценцом ;



предност има кандидат који је у дужем временском периоду био
ангажован као део стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у првом
рангу такмичења, у својству лиценцираног првог асистента
тренера сениорске екипе,



предност има кандидат који је у дужем временском периоду био
ангажован као део стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у
националним селекцијама млађих узрасних категорија (У21; У19;
У17;) у својству селектора,



предност има кандидат који је у дужем временском периоду био
ангажован као део стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у другом
рангу такмичења, у својству лиценцираног првог асистента,



предност има кандидат који је у дужем временском периоду био
ангажован као део стручног рада са УЕФА ”А” лиценцом у трећем
рангу такмичења, у својству лиценцираног шефа стручног штаба,



предност има кандидат који је завршио Факултет спорта и
физичког васпитања,

квалитетније

урадио

У случају да се не пријави довољан број кандидата са прописаним
условима (и након формирања листе кандидата који испуњавају услове)
примењује се рангирање на основу тога ко је од кандидата у дужем
временском периоду био ангажован у репрезентативној селекцији, затим
у првом рангу такмичења, националним селекцијама ФСС-а, у другом
рангу такмичења или у трећем рангу такмичења.

Категорија – ”играчака каријера” (50% од укупно одобрене квоте
од стране УЕФА)


важећу УЕФА ”А” лиценцу,



високе (врло добре и одличне) оцене из ”А” нивоа и препоруке о
способностима Директора образовања,



најмање годину дана тренерског искуства као носиоци УЕФА ”А”
лиценце,



професионални играч с дужим играчким стажом који је играо
најмање седам пуних година као професионалац у лиги највишег
ранга (Суперлига Србије или први ранг такмичења националних
лига) 200 (двестотине утакмица) и који је одиграо најмање 50
(педесет) међународних утакмица у државном тиму, односно ”А”
репрезентацији или одиграо 50 (педесет) међународних утакмица
за први тим клуба у УЕФА такмичењима, а на писани захтев, може
да буде изузет од стране УЕФА од услова који прописује тренерско
искуство,

У случају да се пријави већи број кандидата са оствареним основним
критеријумима, за рангирање према ”играчкој каријери” предност имају
кандидати према следећем редоследу:
Додатни критеријуми за РАНГИРАЊЕ кандидата:
o предност има кандидат који је квалитетније
квалификациони испит (пријемни испит);

урадио

o предност имају кандидати који имају више наступа у
репрезентативној ”А” селекцији,
o предност имају кандидати који имају више наступа у УЕФА
елитном такмичењу - Лиги шампиона,
o предност имају кандидати који имају више наступа у
осталим међународним УЕФА такмичењима - Лиги Европе,
o

предност има кандидат који има више наступа у елитним
(први ранг такмичења, куп такмичењима) националним
такмичењима,

У случају да се не пријави довољан број кандидата са прописаним
условима (и након формирања листе кандидата који испуњавају услове)
примењује се рангирање на основу тога ко је од кандидата у дужем
временском периоду био ангажован у репрезентативној селекцији, затим

у првом рангу такмичења, националним селекцијама ФСС-а, у другом
рангу такмичења или у трећем рангу такмичења.
Категорија ”Посебне заслуге” (10% од укупно одобрене квоте од
стране УЕФА)
o важећу УЕФА ”А” лиценцу,
o високе (врло добре и одличне) оцене из ”А” нивоа и
препоруке о способностима Директора образовања,
o најмање две године тренерског искуства као носиоси УЕФА
”А” лиценце,
У случају да се пријави већи број кандидата са оствареним основним и
посебним критеријумима, за рангирање према категорији ”посебне
заслуге” предност имају кандидати по препоруци Директора образовања
а усвојеним на Стручном већу Центра из следећих групација фудбалских
актера:


заслужни играчи, тренери, директори, инструктори, професори
спорта и физичког васпитања (ангажовани у стручним штабовима,
као лиценцирани тренери са одговарајућим лиценцама) у
фудбалском спорту и који могу бити у функцији развоја фудбала,
националног фудбалског савеза или Центра (по процени
Председника ФСС, Директора задуженог за спортска питања и
Директора Центра).

ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА КАНДИДАТЕ НА ”ПРО” УЕФА и
”ПРО” ТРЕНЕРСКИ КУРС
За упис на ”ПРО” УЕФА и ”ПРО” 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) и потврдом о уплати за потребе
пријемног испита.
ОПИС И САДРЖАЈ ТЕСТОВА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
Тестови су елиминационог карактера. Сваки кандидат треба да прикаже
минимум резултата на пријемном испиту. Ранг листа се формира и
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 УЕФА
”А” 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 реализује у
писменој форми.
Комплетну документацију потенцијални кандидати доносе у просторије
Центра.
Приговор на прелиминарну ранг листу кандидата могуће је поднети у
предвиђеном термину. Поред жалбе и аргументације о исправности
донете листе потенцијални кандидати доносе и доказ о уплати таксе за
жалбе у износу од 15.000,00 динара на рачун ФСС.
Изабрани кандидати који се буду нашли на коначној листи УЕФА "ПРО" и
"ПРО" нивоа дужни су да исплате целокупну накнаду трошкова до 01. 09.
2017. године.
Све информације у вези са конкурсом и у вези са пријемним испитом
могу се добити:
Телефоном Центра, 011-2182826, преко интернет странице Фудбалског
савеза Србије www.fss.rs и лично у ул. Краља Петра 30, сваким радним
даном од 11:00 до 14:00 (моле се сви потенцијални кандидати да поштују
термине за предају документације).

ВАЖНИ ДАТУМИ
Догађаји

Датуми

Нивои курсева

ПОЧЕТАК ОБЈАВЕ ПРИЈЕМА КАНДИДАТА

26. 06. 2017.

УЕФА "ПРО”, "ПРО"

КРАЈ ОБЈАВЕ ПРИЈЕМА КАНДИДАТА

07. 07. 2017.

УЕФА "ПРО”, "ПРО"

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

11. 07. 2017.

УЕФА "ПРО”, "ПРО"

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

14. 07. 2017.

УЕФА"ПРО”, "ПРО"

РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ КАНДИДАТА

18. 07. 2017.

УЕФА "ПРО”, "ПРО"

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

19. 07. 2017.

УЕФА "ПРО”, "ПРО"

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ

11. 09. 2017.

УЕФА ”ПРО"

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ

18. 09. 2017.

"ПРО"

Директор образовања

