
 

 

ГРАНСКИМ САВЕЗИМА 
ТЕРИТПРИЈАЛНИМ САВЕЗИМА 
КЛУБПВИМА И ДРУШТВИМА 

 

Предмет: СТРУЧНП ПСППСПБЉАВАОЕ КАДРПВА  СППРТУ 

Ппщтпвани сппртски пријатељи, 

Обавещтавамп да Факултет за сппрт и туризам – ТИМС из Нпвпг Сада, 07. пктпбра 2016. гпдине, 

заппшиое са нпвим циклуспм струшнпг псппспбљаваоа за стицаое зваоа сппртски пперативни 

тренер, сппртски инструктпр специјалиста, сппртскп-рекреативни впдитељ, сппртски и 

наципнални сппртски судија, пперативни сппртски меначер и прганизатпр сппртскпг 

ппслпваоа.                                                                                                                                    

Прпграм се реализује у складу са Закпнпм п сппрту  РС и Правилникпм п нпменклатури 

сппртских занимаоа и зваоа, у сарадои са надлежним гранским савезима, а правп уписа имају 

кандидати кпји су заврщили, најмаое, средоу щкплу.  

Прпграм струшнпг псппспбљаваоа за стицаое зваоа сппртски пперативни тренер, сппртски 

инструктпр специјалиста и сппртскп- рекреативни впдитељ ппдразумева трећи нивп 

псппспбљаваоа са 240 наставних шаспва, а састпји се  из ппщтих и ужеструшних предмета и 

реализује у пквиру свих сппртских грана ( пд атлетике, прекп бприлашких сппртпва,  кпщарке, 

пдбпјке, рукпмета, дп фитнеса и щаха) изузимајући фудбал и екстремне сппртпве.  

Прпграм за струшнп псппспбљаваое сппртских и наципналних сппртских судија предвиђа 

први, пднпснп други нивп псппспбљаваоа са 60, пднпснп 120 наставних шаспва.  

Наставу из ппщтих предмета за тренере и судије реализују прпфеспри Факултета, а  ужеструшне 

предмете, пдгпварајући савез или Факултет, у сарадои са надлежним гранским савезпм.  

Наставу за стицаое зваоа пперативни сппртски меначер и прганизатпр сппртскпг ппслпваоа 

реализује Факултет, а предвиђени су други и трећи нивп псппспбљаваоа са 120, пднпснп 240 

наставних шаспва.  

Цена за тренере, инструктпре и рекреатпре се креће пд 190 дп 390 евра (у зависнпсти пд 

сппртске гране, пднпснп да ли Факултет реализује самп ппщти деп или прпграм у целини), за 

судије је 80  и 140 евра, а плаћа се у ратама пп средоем курсу НБС на дан плаћаоа. Цена за 

стицаое зваоа пперативни сппртски меначер је 350 евра за пплазнике са заврщенпм средопм 

щкплпм пднпснп, 240 евра за пплазнике са заврщеним факултетпм или вищпм щкплпм. У цену 

свих наведених прпграма урашуната су предаваоа, кпнсултације, пријаве за све испите, грађа 



 

 

за припрему испита и сертификат. Савезима или срединама кпје пбезбеде већи брпј пплазника 

Факултет је спреман да пмпгући ппсебне ппгпднпсти и пдгпварајући пппуст!!!  

Свим пплазницима кпји су на вищпј или виспкпј щкпли пплпжили неки пд испита кпји 

се налазе у нащем прпграму или су га пплпжили крпз пдгпварајуће прпграме струшнпг 

псппспбљаваоа, исти се признају, а цена умаоује за 25 евра пп испиту, акп се признају 

дп три испита, пднпснп за 20 евра, укпликп се признаје вище пд три испита. 

Сертификате издајемп и на енглескпм језику уз дпплату пд 15 евра. 

Настава из ппщтих предмета ппшиое 07. пктпбра 2016. гпдине и прганизпваће се петкпм пд 

16,00 дп 19,00 и субптпм пд 09,00 дп 16,00 шаспва.  

Дпдатне инфпрмације п прпграмима струшнпг псппспбљаваоа мпгу се прпнаћи на сајту 

факултета: www.tims.edu.rs (Струшнп псппспбљаваое у сппрту и туризму - детаљније), где се 

мпже наћи и пријава кпју треба да пппуне сви заинтереспвани кандидати. Инфпрмације се 

мпгу дпбити и на телефпн 063 256 624, или путем мејла: slobodan.krneta@tims.edu.rs пд 

прпфеспра Слпбпдана Крнете.  

Мплимп Вас да п пвпме пбавестите заинтереспване у ващпј средини!  

Са ппщтпваоем!   

 

Кппрдинатпр прпграма    Председник савета  

Прпф. Слпбпдан Крнета           Прпф. др Златкп Ахметпвић 

 

 


