ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE
Број: 906 - 1
Нови Сад,14 .11.2022. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ОРГАНИЗУЈЕ

СЕМИНАР ЗА ОБНОВУ УЕФА „А“ И „Б“ ЛИЦЕНЦИ

Семинар ће се реализовати у Новом Саду 01. и 02. децембра, Хотел „СТАРИ
КРОВОВИ“ вила „Москва“, ул. Новосадски пут 115, по следећем распореду:

01. децембар (четвртак)
15.00. – 16.00 часова – скуп и пријава тренера
16.00 часова - отварање семинара и предавања

02. децембар (петак)
16.00 часова – предавања

УПУТСТВО УЕФА „А“ ЛИЦЕНЦА
Документација се доставља искључиво на e-mail адресу, mirkovic.milan@fsv.rs, а
кандидати који нису у могућности да исту пошаљу електронским путем предаће је пре
почетка семинара од 13.00 - 14.00 часова.
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 Војводине или испод текста)
копију дипломе и лиценце,
 Електронску фотографију, за УЕФА „А“ лиценцу доставити на е-mail
адресу ФС Војводине, mirkovic.milan@fsv.rs или лично на семинар.
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УПУТСТВО

УЕФА „Б“ ЛИЦЕНЦА

Документација се доставља искључиво на e-mail адресу, mirkovic.milan@fsv.rs, а
кандидати који нису у могућности да исту пошаљу електронским путем предаће је пре
почетка семинара од 13.00 - 14.00 часова.
Доставити следећу документацију:
 Извештај о уплати котизације на рачун Фудбалског савеза Војводине,
340-11028589-87,са позивом на број 906, у износу од 15.000,00 динара.
 Попуњену пријаву (преузети са сајта ФС Војводине или испод текста),
копију дипломе и лиценце,
 Електронску фотографију, за УЕФА „Б“ лиценцу
доставити на е-mail
адресу, mirkovic.milan@fsv.rs или лично на семинар.
НАПОМЕНА:
Тренерима који не обнове лиценцу, а која је истекла , Организација фудбалских
тренера ФСВ 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
Фудбалском савезу Војводине ул. Булевар ослобођења 92/5 у Новом Саду и на телефоне:
021 / 420- 885
021 / 421- 401

и

0648455497 Мирковић Милан
0648455502 Недељко Бабић.

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА
ОРГАНИЗАЦИЈА ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФСВ
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