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НАЦИОНАЛНИМ ГРАНСКИМ СПОРТСКИМ САВЕЗИМА 
 

Поштовани,  

Као што вам је познато, новим Правилником о стручном оспособљавању Министарства омладине и спорта („Сл. 

Гласник“ 60/2020) дефинисани су услови за стручно оспособљавање тренера, водитеља рекреације, инструктора (3. ниво 

оспособљавања) као и Спортског учитеља (4. ниво) за рад са децом у спорту.  

Центар за стручно оспособљавање, образовање и усавршавање спортских стручњака Факултета спорта и физичког 

васпитања Универзитета у Београду, расписује 

 

КОНКУРС  
 

За стручно оспособљавање 3. нивоа за звања: 

• Спортски оперативни тренер 

• Спортско - рекреативни водитељ персоналних или групних фитнес програма   

• Спортски инструктор   

• Спортски оперативни кондициони тренер  

За стручно оспособљавања 4. нивоа за РАД СА ДЕЦОМ (до 16 година старости) за звања: 

• Спортски оперативни тренер – спортски учитељ  

• Спортско рекреативни учитељ  

• Спортски инструктор – спортски учитељ  

 

Најзначајније ВРЕДНОСТИ курса који вам нудимо: 

1. Факултет спорта и физичког васпитања из Београда (ДИФ) има традицију дугу преко 80 година у области 

образовања и оспособљавања кадрова у спорту. Од 2012. године, до данас програме оспособљавања је похађало 

преко 1600 полазника за звања Оперативног тренера, Инструктора и Организатора рекреације.  

2. Начин одржавања наставе: доступност „Свуда и на сваком месту“ јер се теоријска настава одржава OHLAJN. 

Сваког понедељка се мејлом достављају линкови за предавања. Предавања се могу одслушати током 7 дана било 

када на компјутеру, телефону, таблету.  

3. Предавачи на курсевима су професори и сарадници Факултета, доказани у својој области и са искуством у 

матичним областима / спортовима; 

4. Одабраним садржајима/предметима курса полазници стичу актуелна знања о: развојним карактеристикама деце 

(био-медицинским, социо-спихолошким), моделима рада са децом (развој „моторичке писмености“, дугорочно 

планирање развоја спортисте), превенцији повеђивања и деформитета, специфичностима пола и узраста, улози 

„спортског троугла“ (дете, тренер, родитељ), међународним и домаћим документима о заштити и правима деце, 

савременим технолошким средствима у спорту (ИТ технологије), предузетништву у спорту младих и другим 

областима значајним за стицање знања, вештина и компетенција за рад са децом. 

5. Факултет поседује сву неопходну ЛИТЕРАТУРУ (први у региону објавио јединствену монографију „Дечији спорт 

– од праксе до академске области“ и има предмет „Дечији спорт“. 

 

За групе организоване у оквиру националних гранских савеза постоји могућност договора око цена, термина, динамике 

рада и др. За велике групе се одобрава значајан попуст (10-30%). Врхунским спортистима (учесницима ОИ, светских и 

европских првенстава) одобрава се попуст од 30-100%. 

ТЕКСТ КОНКУРСА И СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ могу се добити путем сајта центра http://www.centar-fsfv.edu.rs, 

телефона 011 3531086 (12-15 ч) или мејлом centar@fsfv.bg.ac.rs 

 

МОЛИМО ВАС ДА ОВАЈ ДОПИС ПРОСЛЕДИТЕ СВИМ ВАШИМ ЧЛАНОВИМА 

(регионалним савезима, клубовима и појединцима) 
Београд, 5.9.2022.године 

С поштовањем 

Роберт Ропрет, ред. проф 

Руководилац Центра  

http://www.centar-fsfv.edu.rs/
mailto:centar@fsfv.bg.ac.rs
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На основу решења Министарства омладине и спорта Републике Србије бр. 66-00-00224/2/2021-03 Универзитет у 

Београду - Факултет спорта и физичког васпитања, Центар за стручно оспособљавање, образовање и усавршавање 

расписује 

 

КОНКУРС 
 

За упис на програм 3. нивоа стручног оспособљавања у обиму од 360 сати за следећа звања: 

• Спортски оперативни тренер (разни спортови)* 

• Спортско рекреативни водитељ (персонални, групни фитнес или анимација)* 

• Спортски инструктор (разни спортови)* 

• Спортски оперативни кондициони тренер** 

Услов за упис Курса: *Претходно завршено најмање средње образовање (тачке 1-3); **Претходно стечено звање 

оперативног тренера (тачка 4.) 

 

Пријаве:  

Oд 19. до 30. септембра 2022., радним данима од 12 до 15 часова, у канцеларији бр. 39, на Факултету спорта и физичког 

васпитања, Београд, Благоја Паровића 156.  Пријава и скенирана документа се могу поднети електронском поштом на 

адресу: centar@fsfv.bg.ac.rs 

 

Теоријска настава се реализује ОНЛАЈН. Сваког понедељка, путем мејла, достављају се предавања за ту недељу. 

Предавања се могу преслушати у било које време, било где, у складу са могућностима, преко компјутера, лап топа или 

телефона. Центар обезбеђује техничку подршку и сва потребна упутства приступа. 

 

Потребна документа: 

• Пријавни лист за програм 3. нивоа  стручног оспособљавања (преузети са сајта Центра- http://www.centar-

fsfv.edu.rs/index.php/prijavni-list-i-formulari/) 

• Диплома о претходно стеченом образовању (најмање средња школа) 

• Извод из матичне књиге рођених.. 

● Две фотографије формата 4x5 цм 

● Потврда о општој здравственој способности 

● Доказ о уплати прве рате (пример уплатнице може се видети на интернет страници Центра). 

Документа можете доставити лично или скенирана на мејл адресу: centar@fsfv.bg.ac.rs 

 

Цена:  

● Цена курса је 49.000,00 РСД. Могућа je уплата у 3 рате (приликом уписа 24.500 РСД, након 30 и 45 дана по 

12.250 РСД).  

● За савезе и струковне организације одобрава се попуст (10 – 30%) за групе од 10 и више полазника. 

● Врхунским спортистима (учесници ОИ, светских и европских првенстава) одобрава се попуст од 30-100%. 

● Уплате извршити на текући рачун факултета (погледати на - http://www.centar-fsfv.edu.rs/index.php/informacije-

2/uplatnice/). 

● За уплате преко правних лица контактирати рачуноводство факултета (Снежана Малић 011 3531076) 

● Признавање испита положених на другим институцијама могуће је према Правилнику о признавању испита 

(према обиму и садржају предмета). Захтев се подноси при упису. Формулар Захтева се може преузети са 

интрнет странице Центра - http://www.centar-fsfv.edu.rs/. 

  

 

Информације: е-пошта centar@fsfv.bg.ac.rs, телефон 011 3531086 или лично на Факултету спорта и физичког васпитања, 

канцеларија 39 (радно време канцеларије: 12-15 часова), Београд, Благоја Паровића 156. 

 

На основу решења Министарства омладине и спорта Републике Србије бр. 66-00-0052/2/2021-03 Универзитет у Београду - 

Факултет спорта и физичког васпитања, Центар за стручно оспособљавање, образовање и усавршавање расписује 

mailto:centar@fsfv.bg.ac.rs
http://www.centar-fsfv.edu.rs/index.php/prijavni-list-i-formulari/
http://www.centar-fsfv.edu.rs/index.php/prijavni-list-i-formulari/
mailto:centar@fsfv.bg.ac.rs
http://www.centar-fsfv.edu.rs/index.php/informacije-2/uplatnice/
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КОНКУРС 
 

За упис на програм 4. нивоа стручног оспособљавања у обиму од 360 сати (РАД СА ДЕЦОМ) за следећа звања: 

● Спортски оперативни тренер – спортски учитељ* 

● Спортско рекреативни учитељ* 

● Спортски инструктор – спортски учитељ* 

*Услов за упис Курса је претхоно стечено звање: Оперативни тренер, Спортско рекреативни водитељ (Персонални или 

Групни фитнес), Спортски инструктор 

 

Пријаве:  

Oд 19. до 30. септембра 2022., радним данима од 12 до 15 часова, у канцеларији бр. 39, на Факултету спорта и физичког 

васпитања, Београд, Благоја Паровића 156.  Пријава и скенирана документа се могу поднети електронском поштом на 

адресу: centar@fsfv.bg.ac.rs 

 

Теоријска настава се реализује ОНЛАЈН. Сваког понедељка, путем мејла, достављају се предавања за ту недељу. 

Предавања се могу преслушати у било које време, било где, у складу са могућностима, преко компјутера, лап топа или 

телефона. Центар обезбеђује техничку подршку и сва потребна упутства приступа. 

 

Потребна документа: 

● Пријавни лист за програм 4. нивоа стручног оспособљавања - Спортски учитељ (преузети са - 

http://www.centar-fsfv.edu.rs/index.php/prijavni-list-i-formulari/ 

● Уверење о претходно стеченом спортском звању (Оперативни тренер, Водитељ рекреације, Спортски 

инструктор).  

● Диплома о претходно стеченом образовању (најмање средња школа) 

● Извод из матичне књиге рођених.  

● Две фотографије формата 4x5 цм 

● Потврда о општој здравственој способности 

● Доказ о уплати прве рате (пример уплатнице може се видети на интернет страници Центра). 

Документа можете доставити лично, поштом или скенирана на мејл адресу: centar@fsfv.bg.ac.rs 

Цена:  

● Цена курса је 49.000,00 РСД. Могућа je уплата у 3 рате (приликом уписа 24.500 РСД, након 30 и 45 дана по 

12.250 РСД).  

● За савезе и струковне организације одобрава се попуст (10 – 30%) за групе од 10 и више полазника. 

● Врхунским спортистима (учесници ОИ, светских и европских првенстава) одобрава се попуст од 30-100%. 

● Уплате извршити на текући рачун факултета (http://www.centar-fsfv.edu.rs/index.php/informacije-2/uplatnice/). 

● За уплате преко правних лица контактирати рачуноводство факултета (Снежана Малић 011 3531076) 

● Признавање испита положених на другим институцијама могуће је према Правилнику о признавању испита 

(према обиму и садржају предмета). Захтев се подноси при упису. Формулар Захтева се може преузети са 

интрнет странице Центра (http://www.centar-fsfv.edu.rs/). 

 

Информације: е-пошта centar@fsfv.bg.ac.rs, телефон 011 3531086 или лично на Факултету спорта и физичког васпитања, 

канцеларија 39 (радно време канцеларије: 12-15 часова), Београд, Благоја Паровића 156. 
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