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На основу члана 4. Правилника о раду Центра за едукацију тре-
нера ФС Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, број 25/2017) и чла-
на 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС 
„Фудбал“, ванредни број 18/2016), Одбор за хитна питања ФС Ср-
бије, на седници одржаној 30.06.2017. године, донео је 

О Д Л У К У О ВИСИНИ ЦЕНА УСЛУГA ЦЕНТРА ЗА 
ЕДУКАЦИЈУ ТРЕНЕРА ФСС И НАКНАДАМА ЗА 

ПРОФЕСОРЕ И ПРЕДАВАЧЕ

Члан 1.

Цена курса едукације, за стицање тренерских звања  УЕФА/
ФСС, утврђује се  у следећим износима:

УЕФА ПРОГРАМИ Накнада
УЕФА ”Про” ниво 750.000,00
УЕФА ”Про” ниво за стране држављане 1.500.000,00
УЕФА ”А” ниво 180.000,00
УЕФА ”А” ниво за стране држављане 360.000.00
УЕФА ”Б” ниво 100.000,00
УЕФА ”Б” ниво за стране држављане 200.000,00
Студенти факултета по споразуму, УЕФА „Б“ 
ниво

 
75.000,00

Студенти факултета по споразуму, УЕФА „Б“ 
ниво за стране држављане

 
150.000,00

УЕФА елитни омладински ”А” ниво  120.000.00
УЕФА елитни омладински ”А” ниво за стране 
држављане

  
240.000.00

УЕФА специјалистичко звање - тренер голмана 120.000.00
УЕФА ”Б” специјалистичко звање  - футсал 
тренер

 
120.000.00
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НАЦИОНАЛНИ СЕРТИФИКАТИ Накнада
”ПРО” ниво 450.000,00
”А” ниво 30.000,00
”Б” ниво 20.000,00
„Ц“ лиценца 20.000,00
Студенти факултета по споразуму,  "Д" лицен-
ца

 
10.000,00

Специјалистички сертификат - тренер голмана 60.000,00
Специјалистички сертификат – футсал тренер 60.000,00
Специјалистички сертификат – тренер физичке 
припреме

 
60.000,00

Специјалистички сертификат  – тренер за жен-
ски фудбал

 
60.000,00

Специјалистички сертификат – фудбалски 
менаџмент

 
60.000,00

Специјалистички сертификат – медији у 
фудбалу

 
60.000,00

Специјалистички сертификат – маркетинг у 
фудбалу

 
60.000,00

Специјалистички сертификат - скаутинг у 
фудбалу

 
60.000,00

Специјалистички сертификат – Футсал суђење 60.000,00

ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦИ Накнаде
УЕФА ”Про” лиценца, по истеку 3 године 120.000.00
”Про” лиценца, по истеку 3 године 60.000.00
УЕФА ”А” лиценца, по истеку 3 године 50.000.00
УЕФА ”Б” лиценца, по истеку 3 године 25.000.00
УЕФА ”А” лиценца за елитни омл. фудбал, по 
истеку 3 године

 
10.000.00

”Д” лиценца, по истеку 3 године 10.000,00
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УЕФА специјалистичко звање - тренер голма-
на, по истеку 3 године

 
10.000.00

УЕФА специјалистичко звање – футсал тре-
нер, по истеку 3 године

 
10.000.00

Сертификат, тренер голмана 10.000.00
Сертификат, футсал тренер 10.000.00
Сертификат, тренер физичке припреме 10.000.00
Сертификат, тренер за женски фудбал 10.000.00

Члан 2.

Накнада професорима (академско звање) за час теоријске  
наставе у динарима и CHF:

ПРОФЕСОРИ (Универзитетска звања) НАКНАДА
УЕФА Про ниво 5.000,00
Професор – предавач страни држављанин 250 CHF
УЕФА А ниво 4.000.00
УЕФА Б ниво 3.000.00
УЕФА елитни омладински А ниво  4.000.00
УЕФА тренер голмана 4.000.00
УЕФА футсал тренер 4.000.00
”ПРО” ниво 4.000,00
Национални сертификат - тренер голмана 3.000,00
Национални сертификат - футсал тренер 3.000.00
Национални сертификат - физичка припрема 3.000,00
Национални сертификат – тренер женског 
фудбала

 
3.000.00

Накнада предавачима (стручњаци) за час теоријске и практичне 
наставе у динарима и CHF:
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ПРЕДАВАЧИ (стручњаци) НАКНАДА
УЕФА Про ниво 4.000,00
Професор-предавач страни држављанин 250 CHF
УЕФА ”А” ниво 3.000,00
УЕФА ”Б” ниво 2.500,00
УЕФА елитни омладински ”А” ниво 3.000,00
УЕФА специјалистичко звање – тренер голма-
на

 
3.000,00

УЕФА специјалистичко звање – футсал тре-
нер

 
3.000,00

”ПРО” ниво 3.000,00
”Д” лиценца 2.500,00
Специјалистичко звање - тренер голмана 2.500,00
Специјалистичко звање - футсал тренер 2.500,00
Специјалистичко звање - тренер физичке 
припреме

 
2.500,00

Специјалистичко звање - тренер женског фуд-
бала

 
2.500,00

”Ц” лиценца 1.500,00

Накнада Носиоцима Програма - паушал по групи у динарима:

НОСИОЦИ ПРОГРАМА НАКНАДА
УЕФА ”Про” ниво 400.000,00
УЕФА ”А” ниво 180.000,00
УЕФА ”Б” ниво 120.000,00
УЕФА „Б“ ниво за студенте 50.000,00
УЕФА елитни омладински ”А” ниво 180.000,00
УЕФА специјалистичко звање – тренер голма-
на

 
100.000,00

УЕФА специјалистичко звање–футсал тренер 100.000,00
”ПРО” ниво 200.000,00
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”Д” лиценца        -
Специјалистичко звање - тренер голмана 70.000,00
Специјалистичко звање - футсал тренер 70.000,00
Специјалистичко звање - тренер физичке 
припреме

 
70.000,00

Накнаде за менторства - паушал по кандидату  

МЕНТОРСТВО НАКНАДА
УЕФА ”Про” 50.000,00
УЕФА „А“ ново 10.000,00  
УЕФА елитни омладински „А“ ниво 10.000,00
УЕФА Тренер голмана „А“ ниво       10.000.00  
УЕФА футсал тренер 10.000,00
УЕФА „Б“ ниво    6.000,00
”ПРО” ниво 25.000,00
Национална специјалистичко звање – тренер 
голмана

 
6.000,00

Национална специјалистичко звање – футсал 
тренер

 
6.000,00

Национално специјалистичко звање-тренер 
физ. припреме

 
6.000,00

Национална специјалистичко звање – тренер 
за женски фудбал

 
6.000,00

Члан 3.

Утврђују се  и следеће накнаде професорима и предавачима у 
динарима:
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ОСТАЛЕ НАКНАДЕ
Пријемни испит за поједине нивое образовања 5.000,00
Испит из општих предмета (по испиту) 8.000,00
Испит теор.-практ. дела (по кандидату) 
УЕФА ”Про” ниво

 
1.000,00

Испит теор.-практ. дела (по кандидату) 
УЕФА ”А” ниво

 
500,00

Испит теор.-практ. дела (по кандидату) 
УЕФА ”Б” ниво

 
500,00

УЕФА елитни омладински ”А” ниво  500,00
УЕФА тренер голмана 500,00
УЕФА футсал тренер 500,00
Специјалистичкао звање - тренер голмана 500,00
Специјалистичко звање - тренер физичке при-
преме

 
500,00

Специјалистичко звање -  футсал тренер 500,00
Пријемни испит на ПРО нивоу 10.000,00
Пријемни за све остале програме 5.000,00
Жалбе на одлуке о пријемном испиту 15.000,00
Снимање предавања и практичне наставе (по 
сату)

2.500,00

Издавање дипломе и лиценце 2.000,00

Члан 4.

Накнада  за поновљени испит утврђује се у  следећим износима 
у динарима:
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ПОНОВНО ПОЛАГАЊЕ НАКНАДА
УЕФА ”Про” нивоа 10.000.00
УЕФА ”Про” нивоа за стране држављане 20.000.00
УЕФА ”А” нивоа 5.000.00
УЕФА ”А” нивоа за стране држављане 10.000.00
УЕФА ”Б” нивоа 5.000.00
УЕФА ”Б” нивоа за стране држављане 10.000.00
УЕФА елитни омладински ”А” ниво 5.000.00
УЕФА елит. омл. ”А” ниво за стране државља-
не

 
10.000.00

УЕФА гомански тренер           5.000.00
УЕФА футсал 5.000.00
Специјалистичко звање - тренер голмана 5.000,00
Специјалистичко звање - футсал тренер 5.000,00
Специјалистичко звање - футсал тренер за 
женски фудбал

 
5.000,00.

Специјалистичко звање - тренер физичке 
припреме

 
5.000,00

*Студенти Факултета спорта и физичког васпитања, струковних 
и академских студија који су се определили да по плану и програму 
похађају наставу са усмерењем ка Теорији и методици, Теорији и 
пракси или Теорији и технологији фудбала. 

Члан 5.

Утврђене су и остале таксе од важности за рад Центра

Пријемни испит на „ПРО“ нивоу 10.000.00
Пријемни испит за све остале програме 5.000.00
Жалбе на одлуке Комисија Центра 20.000.00



ВАНРЕДНИ БРОЈ  6СТРАНА 158 ФУДБАЛ, 30.06.2017.

Члан 6.

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о виси-
ни цена услуга Центра за едукацију тренера ФСС и накнадама за 
професоре и предаваче (Службени лист ФСС „Фудбал“, број 
25/2017).

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.


