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ПРОСЛАВА 10 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА АКАДЕМИЈЕ 

 

Академија фудбала основана је 4. децембра 2003. године. Прва генерација 
студената уписана је у школску 2004/05 годину. Академију је до данас 
уписало више од 1.000 студената, док је школовање завршило и 
дипломирало више од 400 студената. Уз огроман рад и ентузијазам 
оснивача Академије, а уз помоћ Фудбалског савеза Београда, једног од 
оснивача, Академија фудбала прерасла је у институцију од угледа. 
 
Академија је у протеклом периоду константно радила и даље ради на 
унапређењу наставног процеса и услова рада студената, тако да се данас 
може похвалити опремљеним учионицама, библиотеком, рачунским 
центром и теренима за извођење практичне наставе. Један од приоритета 
био је и остао константно побољшање квалитета наставног кадра тако да је 
на Академији тренутно стално запослено више од 20 професора а 
ангажован је и већи број сарадника и познатих спортских стручњака који 
студентима преносе своја практична знања.   

 

ДОДЕЛЕ ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА АКАДЕМИЈЕ 
 

Поводом 10 година рада и постојања Академије фудбала, 
додељена су признања најбољим студентима, колегиници 
Марини Петковић и колеги Милошу Веселиновићу. 
 

Марина Петковић, дипломирала на Академији фудбала, 
оба студијска смера, играчица ЖФК „Црвена Звезда“, 
тренер млађих категорија, фудбалски судија и носилац 
бакље на ОИ у Лондону 2012. године. 
 

Милош Веселиновић, дипломирао на Академији фудбала, 
студијски смер тренер фудбала, са просечном оценом 10, 
тренер више омладинских и сениорских екипа, носилац 
UEFA ПРО лиценце, предавач у центру за едукацију ФСС, 
члан комисије за омладински фудбал ФСС. 

 

 
 

ПОТПИСИВАЊЕ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ 

АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА-УНИВЕРЗИТЕТ АЛФА 
 

 
 

У оквиру свечане промоције дипломираних студената  
и обележавања 10 година постојања и рада Академије 
фудбала потписан је и споразум о сарадњи са 
Факултетом за менаџмент у спорту Алфа 

универзитета, који између осталог, студентима 
Академије омогућава наставак студија на дипломским 
и мастер студијама. 
 
Споразум је у име Факултета за менаџмент у спорту 
потписао декан проф. др Драган Животић а у име 
Академије, директор др Владислав Илић. 



СВЕЧАНОСТ ПРОМОЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА 
АКАДЕМИЈЕ ФУДБАЛА 

У свечаној сали Градског центра за физичку 
културу одржана је свечаност промоције 
дипломираних студената Академије фудбала. 
 

У присуству гостију, пријатеља и студената 
Академије, уз пригодну свечаност, уручене су 
дипломе нашим драгим колегиницама и 
колегама дипломцима. 

 

 
 

 

НАШЕ КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ 
 

 
 

Драгана Цвијић - репрезентативка Србије у рукомету, 

једна од најбољих играчица протеклог светског првенства, 
интернационалац, успешно је завршила своје школовање на 
Академији и постала дипломирани спортски менаџер. 
 
Честитке колегиници Драгани на успешно одбрањеном 
дипломском раду и пуно успеха у даљој спортској каријери. 

 

НАШЕ КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ 

Ненад Милијаш – првотимац ФК Црвена Звезда, 
фудбалски репрезентативац и наш колега-дипломац, 
привукао је пажњу присутних новинара током 
свечаности промоције дипломираних студената 
Академије. 

 

 
 

 

НОВОСТИ – ИСПИТНИ РОК 
 

 

Испитни рок – полажу се колоквијуми и 
испити, ближи се летњи распуст, у току је трка 
за десеткама ! 

 



НОВОСТИ - ЛИЦЕНЦЕ 
 

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ – Дипломирани студенти Академије имају право и могућност да по скраћеном поступку по 
посебним условима, уз признавање положених испита и умањене трошкове дођу до комбиноване UEFA B+A 

лиценце. 

 
 
 

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА - КРАГУЈЕВАЦ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Сајам образовања – Крагујевац. И ове године, као и претходних, Академија фудбала 

представила је своје планове и програме на традиционалном сајму образовања и запошљавања.  
Академија већ има свој информативно-консултативни центар који се налази у СД Раднички Крагујевац. 
(информације на тел. 034-355 867) 

 
 

Предупис (евиденција кандидата) за школску 2014/15 годину  
смерови тренер и менаџер за СВЕ СПОРТОВЕ почиње  

05. маја 2014. године.   
 

Информације на 3650-137 и 3650-138 
 

www.akademijafudbala.com 
 

info@akademijafudbala.com 
 

       
 


