
 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИМА ШКОЛОВАЊА ПО УМАЊЕНИМ 

ЦЕНАМА ШКОЛАРИНЕ 

 

 

Поштовани сарадници, драги пријатељи, 

Висока спортска и здравствена школа струковних студија ове године уписује 23. 

генерацију студената на акредитованим студијским програмима Спортски тренер, 

Спортски менаџмент, Струковни физиотерапеут, Струковна медицинска сестра и 

Спортски тренер специјалиста. 

Од свог оснивања до данашњих дана, Школа је била и остала једна од најцењенијих 

високошколских установа у области спорта и медицине у Србији и земљама региона. Од 

свог оснивања Школа је одшколовала преко 3000 спортских и медицинских стручњака, 

од којих је највећи број запослен у домаћим, европским или светским спортским и 

медицинским организацијама. 

Динамичан и модеран програм теоријске и практичне наставе, квалитетан наставни кадар 

и савремена наставно-материјална база, уз врло повољну цену школовања, омогућавају 

да се студенти за 3 године (6 семестара), квалитетно припреме за брзо укључивање у 

радни процес и оспособе за припадајућа спортска и медицинска занимања.  

Завршетком основних струковних студија добија се 180 ЕСПБ и стиче звање: 

СТРУКОВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ/РЕКРЕАЦИЈИ, СТРУКОВНИ МЕНАЏЕР, 

СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ, СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА И 

СТРУКОВНИ СПЕЦИЈАЛИСТА ТРЕНЕР У СПОРТУ. 

У циљу образовања што квалитетнијег кадра, што представља основну мисију 

наше установе, а тиме и њену друштвену одговорност, позивамо вас да заједнички 

додатно олакшамо школовање спортских тренера и менаџера за потребе вашег 

Савеза, тако што ће Школа члановима Савеза који се упишу на студијски програм 

Спортски тренер  омогућити 20% попуста на износ школарине, а члановима Савеза 

који се упишу на студијски програм Спортски менаџмент 50% попуста на износ 

школарине. 

 

 



 

 

Цена школарине за све студијске програме износи: 

Студијски програми Школарина 

СПОРТСКИ ТРЕНЕР са умањењем 850 евра (200 евра при упису, 

остатак у 9 месечних рата)  

СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ са умањењем 450 евра (100 евра при упису, 

остатак у 9 месечних рата) 

СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ 1400 евра (200 евра при упису, остатак у 9 

месечних рата) 

СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА 

1600 евра (200 евра при упису, остатак у 9 

месечних рата) 

 

Поред трогодишњих основних струковних студија, у Школи се спроводи настава и на 

једногодишњим специјалистичким студијама. По завршетку студент добија 60 ЕСПБ 

и стиче звање Струковни специјалиста тренер у спорту. За чланове Савеза, школарина се 

такође умањује за 20% и износи 1000 евра.  

Студијски програм Школарина 

СТРУКОВНИ СПЕЦИЈАЛИСТА 

ТРЕНЕР У СПОРТУ 

1000 евра (200 евра при упису, остатак 

у 9 месечних рата) 

Остварени ЕСПБ бодови и Диплома признати су и у другим европским земљама. 

Све информације у вези уписа можете добити на бројеве телефона 011/7550 162; 063/ 

243 414 или путем маил-а: skola@vss.edu.rs. 

Са уверењем да ћемо заједничким снагама и убудуће школовати квалитетне  

стручњаке, срдачно вас поздрављам и желим вам пуно успеха у раду! 

 

         С поштовањем, 

                  Директор Школе 

 Др Бранко Бошковић, проф. 
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