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ГРАНСКИМ САВЕЗИМА
ТЕРИТОРИЈАЛНИМ САВЕЗИМА
КЛУБОВИМА И ДРУШТВИМА
Предмет: СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАДРОВА У 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. Конкурс је расписан за стицање звања Спортски оперативни тренер,
Спортски инструктор специјалиста, Спортско-рекреативни водитељ,
Национални спортски судија и Спортски оперативни тренер-спортски учитељ. На
основу решења Министарства Омладине и Спорта одсека за инспекцијске
послобве број :66-00-00572/2/2020-03 од 27.јула 2021.
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 360 наставних часова, а састоји се из општих и ужестручних
предмета. Национални спортски судија подразумева II ниво стручне оспособљености,
а реализује се искључиво у сарадњи са надлежним гранским савезом. Звање Спортски
оперативни тренер-спортски учитељ подразумева четврти ниво оспособљавања, са
360 наставних часова, за које је потребно звање спортски опративни тренер у одерђеној
спортској грани.
Могуће је спровести и обуку за звање Спортски опративни тренер-спортски учитељ за
оне који имају звање спортског оперативног тренера.
Цена школарине за III ниво Спортски оперативни тренер зависи од тога да ли Факултет
реализује програм у целини или само општи део, и од споразума који има са
одговарајућим гранским савезима и износи:
-

150 евра (само за општи део) за спортске гране: карате, плес;
250 евра (за општи и ужестручни део) за спортске гране: оријентиринг и
планинарство, стони тенис, шах, ватерполо, пливање, рекреација ;

350 евра (за општи и ужестручни део) за спортске гране: коњички спорт и
практично стрељаштво;
- 390 евра (за општи и ужестручни део) за спортске гране: кошарка, одбојка,
рекреативни водитељ у фитнесу;
➢ Цена школарине, за општи део, за стицање звања „Национални спортски судија“
износи 140 евра;
➢ Цена школарине за IV ниво Спортски оперативни тренер-спортски учитељ (услов
је заврешен III ниво за Спортског оперативног тренера да би се приступило
едукацији за IV ниво) износи 340 евра, за полазнике који су III ниво за
Спортског оператиног тренера завршили на Факултету за спорт и туризам
цена је 240 евра.
-

Цена школарине за стране држављане за Спортске оперативне тренере износи 400
евра без обзира на изабрану спорску грану.
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. Ако неко
жели може добити и Уверење на енглеском језику уз доплату од 15 евра. Савезима
или срединама које обезбеде већи број полазника, Факултет је спреман да омогући
посебне погодности!!!
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.
Документација потребна за упис на курс: 1. Диплома (неопходан минимум је завршена
средња школа), 2. Очитана лична карта, 3. Лекарски преглед (не старији од месец дана).
Пријаве се примају до 17.03.2022.. године. Настава почиње 18.03.2022. у Новом Саду
и реализоваће се, у складу са епидемиолошком ситуацијом, на класичан начин или
oнлајн, o чему ће сви пријављени полазници бити благовремено обавештени.
Додатне информације о програмима стручног оспособљавања могу се пронаћи на сајту
Факултета: www.tims.edu.rs, а пријава се може извршити путем линка:
https://www.tims.edu.rs/kursevi/treneri/#1521204513841-f626b62b-addd. Информације
се могу добити и на број телефона 063256624 и 021530633, или путем меил адресе:
sava.rajkovic@tims.edu.rs

Молимо Вас да о овоме обавестите ваше чланство и удружене организације!
С поштовањем!
Координатор програма
Mсц Сава Рајковић

Председник савета Факултет
Проф. др Златко Ахметовић

