
 

 

ГРАНСКИМ САВЕЗИМА 

ТЕРИТОРИЈАЛНИМ САВЕЗИМА 

КЛУБОВИМА И ДРУШТВИМА 
 

Предмет: СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАДРОВА  СПОРТУ 

 

Поштовани спортски пријатељи, 

Обавештавамо вас да је расписан КОНКУРС за упис на програме стручног 

оспособљавања кадрова у спорту које организује Факултет за спорт и туризам – ТИМС 

из Новог Сада, а реализоваће се у Земуну. Конкурс је расписан за стицање звања 

Спортски оперативни тренер, Спортски инструктор специјалиста, Спортско-

рекреативни водитељ,  Национални спортски судија. 

Програм се реализује у складу са Законом о спорту  РС и Правилником о номенклатури 

спортских занимања и звања, у сарадњи са надлежним гранским савезима, а право 

уписа имају кандидати који су остварили, најмање, средњи степен стручне спреме.  

Програм стручног оспособљавања за стицање звања Спортски оперативни тренер, 

Спортски инструктор специјалиста и Спортско-рекреативни водитељ подразумева 

трећи ниво оспособљавања са 240 наставних часова, а састоји се  из општих и 

ужестручних предмета и реализује у оквиру свих спортских грана (од атлетике, преко 

борилачких спортова,  кошарке, одбојке, рукомета, до фитнеса и шаха) изузимајући  

екстремне спортове.  

Национални спортски судија подразумева II ниво стручне оспособљености, а 

реализује се искључиво у сарадњи са надлежним гранским савезом.  

Цена школарине зависи од тога да ли Факултет реализује програм у целини или само 

општи део, и од споразума који Факултет има са одговарајућим гранским савезима и 

износи: 

 150 евра (само за општи део) за спортске гране: оријентиринг и планинарство; 

 190 евра (само за општи део) за спортске гране: бовлинг, боћање, бриџ, веслање, 

голф, дизање тегова, једрење, јога, карате, пикадо, плес, подводни спорт, савате, 

стреличарство, стрељаштво на летеће мете, тенис, фудбал и џиу џица; 

 250 евра (за општи и ужестручни део) за спортске гране: куглање, одбојка, стони 

тенис, џудо и шах; 



 

 

 300 евра (за општи и ужестручни део) за спортске гране: атлетика, бокс, кик 

бокс, маи таи, пливање, рвање, рекреација, спортска гимнастика, ритмичка 

гимнастика, стрељаштво и теквондо; 

 350 евра (за општи и ужестручни део) за спортске гране: коњички спорт; 

 390 евра (за општи и ужестручни део) за спортске гране: аикидо, ватерполо, 

кајак и кану, кошарка, рукомет и фитнес; 

 Цена школарине, за општи део, за стицање звања „Национални спортски судија“ 

износи 140 евра. 

Цена школарине за стране држављане износи 400 евра без обзира на изабрану 

спорску грану, а доплата за Уверење на енглеском језику је 15 евра. 

Плаћа се у ратама по средњем курсу НБС на дан плаћања. У цену програма урачуната 

су предавања, консултације, сви изласци на испите, грађа за припрему испита у 

електронској форми за све предмете и издавање уверења на српском језику. Савезима 

или срединама које обезбеде већи број полазника, Факултет је спреман да омогући 

посебне погодности и одговарајући попуст!!!  

Свим полазницима који су на вишој или високој школи положили неки од испита који 

се налазе у нашем програму, или су га положили кроз одговарајуће програме стручног 

оспособљавања, исти се признају, а цена умањује за сваки признати предмет. 

Настава почиње 10. маја у Земуну и реализоваће се петком од 16,00 до 19,00 и 

суботом од 09,00 до 15,00 часова.  

Додатне информације о програмима стручног оспособљавања могу се пронаћи на сајту 

Факултета: www.tims.edu.rs где се налази и пријава коју треба да попуне сви 

заинтересовани кандидати. Информације се могу добити и на број телефона  063256624 

и 021530633, или путем мејл адресе: slobodan.krneta@tims.edu.rs  

Молимо Вас да о овоме обавестите ваше чланство!  

С поштовањем!   

Координатор програма         Председник савета Факултета  

Проф. Слободан Крнета            Проф. др Златко Ахметовић 

 

 


