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Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, 
на основу Закона о спорту и Дозволе за рад број 66-00-00478/3/2021-03 издате од 
Министарства омладине и спорта РС, у сарадњи са Спортским савезом Србије и 
надлежним националним гранским спортским савезима расписује 
 

К О Н К У Р С  

за упис кандидата на програме стручног оспособљавања лица за обављање 
одређених стручних послова у области спорта III и IV нивоа, у оквиру занимања 
тренер у спорту: 

 
⚫ СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР (III НИВО) 
⚫ СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР - СПОРТСКИ УЧИТЕЉ (IV НИВО) 

 
✓ Програми стручног оспособљавања су обима: 360 часова. 

✓ IV ниво оспособљавања је везан за рад са децом (лица млађа од 16 година). 

✓ Пријављивање кандидата могуће је извршити лично у канцеларији број 12 на 
ВШССОВИТ, ул. Банијска бр. 67 у Суботици, као и он-лајн, путем сајта Школе 
(http://vsovsu.rs/novi/index.php/studije/kursevi/kurs-operativni-treneri), у делу 
главног менија: Студије / Курсеви/  Курс за оперативне тренере. 

✓ Рок за пријаву је закључно са 17.02.2023. године. Почетак Курса je 
20.02.2023. 

Пријављивање се врши у складу са чланом 34. и чланом 35. Правилника о 
стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту 
(„Сл. Гласник РС“, бр. 60/2020).  

Приликом пријављивања потребно је приложити следећа документа: 

➢ попуњен Пријавни лист; 

http://vsovsu.rs/novi/index.php/studije/kursevi/kurs-operativni-treneri


➢ доказ о општој здравственој способности и посебној способности за 
бављење стручним радом у одређеној грани спорта (уверење не сме бити 
старије од месец дана); 

➢ копију дипломе о завршеном претходном образовању, при чему је 
минимум завршено средње образовање (оригинал на увид); 

➢ копију важеће личне карте / електронски очитана лична карта; 

➢ потврду из спортског клуба, организације, територијалног или гранског 
савеза о претходном спортском стажу. 

Цена обуке је 44.000 динара и може се платити у две рате. 

Цене програма за кандидате који су чланови Спортског савеза Србије је 
30.000 динара уз могућност плаћања на 2 рате / прва рата при упису, а друга 
кроз 6-8 недеља, у зависности од изабраног занимања и звања. Пријава, 
наставна грађа у електронском облику, полагање испита, издавање Уверења и 
вођење комплетне документације су урачунати у цену. Плаћање се врши на 
рачун број: 840-446666-88 са назнаком „курс за оперативне тренере“. 

Детаљније информације у вези са расписаним Конкурсом можете добити од 
Руководиоца стручног оспособљавања Ненада Јерковића, спец., наставника 
вештина путем мејла: nenadjerkovic@vsovsu.rs или телефона 060/1923097. 

 
 
 
 
            Директор 
 
                                                                                            др Власта Липовац 
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