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Као акредитована високошколска установа, на основу члана 29. Став 6. Закона о спорту 
(„Сл. гласник РС“, бр. 10/2016) и Дозволе за рад број 66-00-00478/3/2021-03 издате од 
Министарства омладине и спорта РС, Висока школа струковних студија за образовање 
васпитача и тренера –  из Суботице, у сарадњи са Спортским савезом Србије и 
надлежним националним гранским спортским савезима расписује 

 

К О Н К У Р С 
 

за упис кандидата на програме стручног оспособљавања лица за обављање одређених 
стручних послова у области спорта III и IV нивоа, у оквиру занимања тренер у спорту за 

следећа звања: 
 

 СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР (III НИВО)    
 СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР - СПОРТСКИ УЧИТЕЉ (IV НИВО) 

 
 Сваки програм стручног оспособљавања је обима:  360 часова. 
 IV ниво оспособљавања је везан за рад са децом (лица млађа од 16 година). 
 Пријављивање кандидата могуће је извршити лично у канцеларији број 7 на 
             ВШССОВИТ, ул. Банијска бр. 67 у Суботици, као и он-лајн, путем сајта Школе 
            (http://vsovsu.rs/novi/index.php/studije/operativni-treneri), у делу главног менија: 
            Студије / Курс за оперативне тренере. 
 Рок за пријаву је закључно са 10.03.2022. године. Почетак Курса je 15.03.2022. 
 
 Пријављивање се врши у складу са чланом 34. и чланом 35. Правилника о 
             стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту 
             („Сл. Гласник РС“, бр. 60/2020).  

 

 
 

 
 

http://vsovsu.rs/novi/index.php/studije/operativni-treneri


           Приликом пријављивања потребно је приложити следећа документа: 
1. попуњен пријавни образац 
2. фотокопија дипломе (оригинал донети на увид приликом предаје 
    документације) о завршеном претходном степену образовања  
    (најмање  диплома средњег образовања у трогодишњем трајању) 
3. фотокопија сертификата (оригинал донети на увид приликом предаје 
    документације) о завршеном курсу за оперативне тренере  
   (само кандидати који се пријављују за IV ниво стручног оспособљавања) 
4. доказ о општој здравстеној способности и посебној здравственој способности 
    за бављење стручним радом у одређеној грани спорта  
   (лекарско уверење не сме бити старије од месец дана); 
5. извод из матичне књиге рођених ( оригинал или оверена фотокопија ) 
6. једна фотографија формата 4x5 цм, 
7. потврда о претходном бављењу спортом ( од клуба или спортског савеза ) 
8. потврда о уплати прве рате стручног оспособљавања 
 

          Цене програма стручног оспособљавања са попустом за чланице Спортског      
          савеза Србије су следеће:  
 
            1.за стручно оспособљавање за звање спортски оперативни тренер (III ниво) цена 
                курса износи 29.000,00 динара 
 
            2. за стручно оспособљавање за звање спортски оперативни тренер-спортски 
                 учитељ (IV ниво) цена курса   износи 36.000,00 динара. 
  
                 Износ је могуће уплатити у 2 рате / прва рата при упису, а друга кроз 6-8 
                 недеља , у зависности од изабраног занимања и звања.  
                 Пријава на конкурс, наставни материјал  у електронском облику, полагање испита, 
                 издавање Уверења и вођење комплетне документације су урачунати у цену. 

                Плаћање се врши се на рачун број:  
                840-446666-88 са назнаком „курс за оперативне тренере“.  
 
 Редовна цена без попуста је 44.000 динара 
 
 Постоји могућност консултација уживо у школи 
 
 
Сва предавања из општег дела Курса ће се одржавати „он лајн“. 
 
Детаљније информације у вези са расписаним Конкурсом можете добити од 
Руководиоца стручног оспособљавања Ненада Јерковића, спец., наставника вештина 
путем мејла: nenadjerkovic@vsovsu.rs или телефона 069/1109122. 

 


