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Поштовани, 

 

 

 

Као дугогодишњи лидер у образовању спортских стручњака и стручњака у спорту, и првa 

акредитована Школа струковних студија у области спорта, са традицијом дугом 23 

годинe, задовољство нам је да вас као партнера у напорима за остваривањем вишег нивоа 

професионализма у спорту, обавестимо о следећем:  

У складу са члановима 28., 29. и 30. Закона о спорту, члановима 10., 18., 24., 32., 40. и 58. 

Правилника о номенклатури спортских занимања и звања и члановима 4., 7., 28. и 29. 

Правилника о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у 

спорту, наша Школа већ дужи низ година веома успешно спроводи стручно 

оспособљавање тренера у спорту, инструктора у спорту и организатора рекреације у 

спорту, након чега кандидати стичу звања усклађена са Правилником о номенклатури 

спортских занимања и звања. 

 

Звања у оквиру занимања:   

-    ТРЕНЕР У СПОРТУ:  Спортски оперативни тренер и Спортски учитељ;  

- ИНСТРУКТОР У СПОРТУ: Спортски инструктор специјалиста, Спортски 

инструктор, Спортски демонстратор; 

- ОРГАНИЗАТОР РЕКРЕАЦИЈЕ У СПОРТУ: Спортско-рекреативни водитељ, 

Спортско- рекреативни демонстратор; 

-ОПЕРАТИВНИ СПОРТСКИ МЕНАЏЕР 

 

Услови уписа: 

- Минимални услов је завршено средње образовање 

- Програме могу уписати и актуелни студенти високошколских установа из 

области физичког васпитања и спорта, економије и менаџмента 

 
 

  Потребна документација: 

- Оверена фотокопија дипломе Средње школе или дипломе вишег нивоа 

образовања 

- Уверење о општој здравственој способности, као и уверење о здравственој 

способности за бављење стручним радом у одређеној (изабраној) грани спорта, не 

старије од месец дана 

- Фотокопија (очитане) личне карте       

 

У октобру месецу 2020. године примамо нову генерацију полазника и почињемо са 

реализацијом програма Стручног оспособљава.  

 

С тим у вези, достављамо вам Конкурс у прилогу маила. 
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У интересу што боље заједничке сарадње, молимо вас да нам доставите име контакт 

особе из ваше спортске организације о наставку даље комуникације. 

 

Kонтакт особа из Школе: 

др Срђан Милосављевић, проф. 

Руководилац стручног оспособљавања 

064/ 1102-027 

srdjan.milosavljevic@vss.edu.rs   

 

 

У нади да ћете се укључити у наш образовни пројекат, срдачно Вас поздрављамо. 

 

 

др Бранко Бошковић, проф. 

Директор 

 


