
 

 

Поштовани, 

 

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

акредитована Школа струковних студија у области спорта са традицијом дугом 25 година, 

задовољство нам је да Вас као партнера у напорима за остваривањем вишег нивоа 

професионализма у спорту, обавестимо о следећем:  

 

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 (III ниво)                     

                                   Спортски оперативни кондициони  тренер (III ниво)  

                                   Спортски оперативни тренер – спортски учитељ (IV ниво) 

 

- инструктор у спорту: Спортски инструктор (III ниво)                     

                                         Спортски инструктор – спортски учитељ (IV ниво) 

 

- организатор рекреације у спорту: Спортско-рекреативни водитељ (III ниво) 

                                                               Спортско-рекреативни учитељ ( IV ниво) 

 

- спортски менаџер : Оперативни спортски менаџер (III ниво) 

 

- спортски масер: Спортски масер  ( IV ниво) 

 

 

 

 

У прилогу Вам достављамо Наставне планове и програме (НПП) за горе поменута спортска 

звања у оквиру стручног оспособљавања уз могући договор и евентуалну корекцију истог, 

сходно Вашој пракси и потребама.  

Молимо Вас да ове НПП учините доступним свим лицима која раде Вашој у спортској 

организацији, волонтерима, спортистима и свим заинтересованим потенцијалним 

полазницима.  

Такође Вам можемо доставити и друге информације које сматрате релевантним за 

реализацију овог образовног пројекта.  

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: 

проф. др Срђан Милосављевић 

Руководилац стручног оспособљавања 

064/ 1102-027 

srdjan.milosavljevic@vss.edu.rs   



 

 

  ПРЕДМЕТИ Теорија Пракса     Укупно 

 Општи 

део 

 

 

 

 

1. Основе спортске антропологије  

основе функционалне 

анатомије 

основе физиологије спорта 

основе психологије спорта 

основе спортске медицине 

24 

(6) 

(6) 

(6) 

(6) 

12 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

36 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

2. Основе теорије и методике 

спортског тренинга 

7 4 11 

3. Основе биомеханике 7 4 11 

4. Основи антропомоторике 7 4 11 

5. Кондициона припрема  7 4 11 

6. Моделовање тренинга 7 4 11 

7. Организација спортских кампова 5 3 8 

8. Основе спортске статистике и 

информатике 

5 3 8 

9. Основе организације спорта и 

законске уређености спорта у 

Републици Србији 

6 2 8 

10. Прва помоћ 3 2 5 

     Укупно општи део 78 42 120 

Посебни део  

(уже стручна 

област) 

1. Анализа спортске активности 40 20 60 

2. Методика тренинга спортске гране 40 20 60 

3. Спортско педагошка пракса - 60 60 

4. Тренажна пракса - 60 60 

     Укупно посебни део 80 160 240 

План за Спортско оперативне тренере и Спортко оперативне кондиционе тренере 

 - III ниво - 

 

Услов за упис на курс је завршена средња школа, лекарско уверење о општој здравственој 

способности и способности за бављење изабраним спортом,  

очитана лична карта, за стране држављане очитан пасош (или фотокопија) цена 200е у 

динарској противвреднсти по средњем курсу НБС на дан уплате 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

 
 

План за Спортске инструкторе  - III ниво  

Услов за упис на курс је завршена средња школа, лекарско уверење о општој здравственој 

способности и способности за бављење изабраним спортом, 

очитана лична карта, за стране држављане очитан пасош (или фотокопија) 

цена 200е у динарској противвреднсти по средњем курсу НБС на дан уплате 

 

  ПРЕДМЕТИ Теорија Пракса     Укупно 

 Општи 

део 

 

 

 

 

1. Основе спортске антропологије  

основе функционалне 

анатомије 

основе физиологије спорта 

основе психологије спорта 

основе спортске медицине 

24 

(6) 

(6) 

(6) 

(6) 

12 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

36 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

2. Основе теорије и методике 

спортског тренинга 

7 4 11 

3. Основе биомеханике 7 4 11 

4. Основи антропомоторике 7 4 11 

5. Кондициона припрема  7 4 11 

6. Моделовање тренинга 7 4 11 

7. Организација спортских кампова 5 3 8 

8. Основе спортске статистике и 

информатике 

5 3 8 

9. Основе организације спорта и 

законске уређености спорта у 

Републици Србији 

6 2 8 

10. Прва помоћ 3 2 5 

     Укупно општи део 78 42 120 

Посебни део  

(уже стручна 

област) 

1. Анализа спортске активности 50 30 80 

2. Методика подучавања спортске 

гране 

50 30 80 

3. Спортско педагошка пракса - 80 80 

     Укупно посебни део 100 140 240 

Укупно 

 
      Збирно општи и посебни део    360 



 

 

 

ПРЕДМЕТИ Теорија Пракса Укупно 

1. Дечја антропомоторика 5 25 30 

2. Анатомија детета 10 5 15 

3. Здравствено васпитање деце 5 10 15 

4. Физиологија спорта деце 5 10 15 

5. Моторна контрола 5 25 30 

6. Педагогија у спорту деце 10 20 30 

7. Психологија деце у спорту 15 15 30 

8. Методика у раду са децом 10 20 30 

9. Заштита права деце у спорту 10 5 15 

10. Увод у спортски тренинг деце 5 25 30 

11. Интегрални развој деце кроз спорт 10 20 30 

12. Организација спортско  - рекреативних 

кампова 

5 25 30 

13. Основе организација дечијег спорта и 

законске уређености спорта у Републици 

Србији 

10 5 15 

14. Физичка припрема деце 10 20 30 

15. Социолошки развој деце 5 10 15 

Укупно 120 240 360 

 

Спортски оперативни тренер - спортски учитељ IV ниво 

 

 

Услов за упис на курс је завршен III ниво Стручног оспособљавања, завршена средња школа, 

лекарско уверење о општој здравственој способности и способности за бављење изабраним 

спортом,очитана лична карта, за стране држављане очитан пасош  

(или фотокопија) цена 400е у динарској противвреднсти по средњем курсу НБС на дан уплате 

 

 
 
 
 



 

 

 

ПРЕДМЕТИ Теорија Пракса     Укупно 

1. Менаџмент у спорту 25 4 29 

2. Маркетинг у спорту 25 4 29 

3. Економика спорта и 

финансирање спорта 

24 6 30 

4. Заштита здравља и антидопинг у 

спорту 

10 4 14 

5. Управљање спортским 

пројектима 

10 14 24 

6. Управљање спортским објектима 

и спортским приредбама 

30 10 40 

7. Спортско право 10 4 14 

8. Управљање безбедносним и 

другим ризицима у спорту 

20 10 30 

9. Основе спортске статистике и 

информатике 

10 14 24 

10. Прва помоћ 4 6 10 

11.  Пословне вештине 20 10 30 

12 Односи с јавношћу                                                 10 4 14 

13. Маркетикшке комуникације 20 4 24 

14. Менаџмент људских ресурса 20 4 24 

15. Тимови и тимски рад 20 4 24 

     Укупно часова 258 102 360 

 

План за Спортске менаџере -  III ниво - 

 

 

Услов за упис на курс је завршена средња школа, лекарско уверење о општој здравственој 

способности и способности за бављење изабраним спортом, 

очитана лична карта, за стране држављане очитан пасош (или фотокопија) 

цена 400е у динарској противвреднсти по средњем курсу НБС на дан уплате 

 
 


