
 

 

 

 

 

Кап акредитпвана виспкпшкплска устанпва, на пснпву члана 30. Закпна п сппрту 
(„Сл. гласник РС“, бр. 10/2016) и Дпзвпле за рад брпј 66-00-0016/2/2021-03 издате пд 
Министарства пмладине и сппрта РС, Факултет за сппрт Универзитета “УНИОН – Никпла 
Тесла” из Бепграда, у сарадои са надлежним наципналним гранским сппртским 
савезима и другим партнерским сппртским прганизацијама, расписује 
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за упис кандидата на Прпграм стручнпг псппспбЉаваоа лица за пбављаое пдређених 
стручних ппслпва у пбласти сппрта I, II, III и IV нивпа, у пквиру занимаоа: 

 
 ТРЕНЕР У СППРТУ  ИНСТРУКТПР У СППРТУ  ПРГАНИЗАТПР РЕКРЕАЦИЈЕ У СППРТУ   
ПРГАНИЗАТПР СППРТСКПГ ППСЛПВАОА  МЕНАЏЕР У СППРТУ  СУДИЈА У СППРТУ 

 
 Прпграми стручнпг псппспбљаваоа су пбима: 120, 240 и 360 часпва.  
 Пријављиваое кандидата мпгуће је извршити личнп у канцеларији брпј 7. на 

Факултету за сппрт, ул. Нарпдних херпја 30/И на Нпвпм Бепграду, кап и пн-лајн, путем 
сајта Факултета за сппрт (www.fzs.edu.rs), у делу главнпг менија: Едукације/Стручнп 
псппспбљаваое/Пн-лајн пријава. 

 Рпк за пријаву је закључнп са 01.10. 2021. гпдине. 
 Пријављиваое се врши у складу са чланпм 34. и чланпм 35. Правилника п 

стручнпм псппспбљаваоу за пбављаое пдређених стручних ппслпва у сппрту („Сл. 
Гласник РС“, бр. 60/2020). Приликпм пријављиваоа пптребнп је прилпжити следећа 
дпкумента: 

- пппуоен Пријавни лист; 
- дпказ п ппштпј здравстенпј сппспбнпсти и ппсебнпј здравственпј сппспбнпсти 

за бављеое стручним радпм у пдређенпј грани сппрта (увереое не сме бити 
старије пд месец дана); 

- кппију диплпме п завршенпм претхпднпм пбразпваоу, при чему је минимум 
завршенп средое пбразпваое (пригинал на увид); 

- кппију важеће личне карте / електрпнски пчитана лична карта; 
- пптврду из сппртскпг клуба, прганизације, теритпријалнпг или гранскпг савеза 

п претхпднпм сппртскпм стажу.  
 Цене прпграма су у расппну пд 30.000 дп 50.000 динара, у зависнпсти пд 

изабранпг занимаоа и зваоа. Пријава, наставна грађа у електрпнскпм пблику, пплагаое 
испита, издаваое Увереоа и впђеое кпмплетне дпкументације су урачунати у цену.  
Плаћаое је мпгуће у две једнаке рате и врши се на рачун брпј: 170-30015169002-20 кпд 
UniCredit Banke. Пбавезна је уплата прве рате пре ппчетка Курса. 

Детаљније инфпрмације у вези са расписаним Кпнкурспм мпжете дпбити пд 
Рукпвпдипца стручнпг псппспбљаваоа мр Аца Гајевића путем мејла: 
aco.gajevic@fzs.edu.rs . 

http://www.fzs.edu.rs/
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