
 

 

 
 

ГРАНСКИМ САВЕЗИМА 
ТЕРИТОРИЈАЛНИМ САВЕЗИМА 

КЛУБОВИМА 
 
Предмет: СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ 
 
Поштовани спортски пријатељи, 
Са задовољством Вас обавештавамо да Факултет за спорт и туризам – 
ТИМС из Новог Сада, 07. марта 2014. године, наставља акцију стручног 
оспособљавања за стицање звања спортски оперативни тренер, спортско 
рекреативни водитељ, национални спортски судија и оперативни 
спортски менаџер.                                                                                                                                    

Програм се реализује у складу са законом о спорту и правилником о 
номенклатури спортских занимања и звања, у сарадњи са надлежним 
гранским савезима а право на оспособљавање имају кандидати који су 
завршили најмање средњу школу.  

Програм стручног оспособљавања за стицање звања спортски оперативни 
тренер и спортско рекреативни водитељ подразумева трећи ниво 
оспособљавања са 240 наставних часова  из 6 општестручних и 6 
ужестручних предмета и реализује се у оквиру свих спортских грана 
изузимајући екстремне спортове.  

Програм за стручно оспособљавање националних спортских судија 
предвиђа други ниво оспособљавања са 120 наставних часова.  

Наставу из општестручних предмета реализују професори Факултета, а за  
ужестручне предмете одговарајући савез или Факултет, у сарадњи са 
надлежним гранским савезом.  

Наставу за стицање звања оперативни спортски менаџер реализује 
Факултет а предвиђен је трећи ниво оспособљавања са 240 наставних 
часова.  

Цена је 390 евра за тренере и 140 евра за судије, противредност у 
динарима, по средњем курсу НБС на дан плаћања, уз могућност плаћања у 
ратама. У спортским гранама у којима савези сами организују наставу из 
ужестручних предмета (коњички спорт, јога, карате, џиу џица, стони 
тенис...) цена за општестручни део износи 190 евра. Цена за стицање звања 
оперативни спортски менаџер је 350 евра за полазнике са завршеном 
средњом школом односно 240 евра за полазнике са завршеним факултетом 
или вишом школом. У цену свих наведених програма урачуната су 
предавања, консултације, пријаве испита, грађа за припрему испита и 
сертификат. Савезима који обезбеде већи број полазника факултет је 
спреман да омогући и одговарајући попуст!!!  

Настава из општестручних предмета почиње 10. октобра и траје до 08. 
новембра 2014. године и организоваће се петком од 16,00 до 19,00 и 
суботом од 09,00 до 16,00 часова. 



 

 

Обавештавам Вас и да је у току други уписни рок на редовне студије 
(пријемни је 08. и 09. септембра) и то на: 

- Основне академске студије и мастер академске студије из области 
„Физичко васпитање и спорт“  и докторске студије из области 
„Физичко васпитање, спорт и кинезитерапија“  и  

- Основне академске студије из области „Менаџмент и бизнис у 
туризму“, мастер академске студије из области „Туризам и развој“ и 
докторске студије из области „Менаџмент одрживог развоја у 
туризму“. 

 

Додатне информације о програмима стручног оспособљавања можете 
добити на сајту факултета: tims.edu.rs (тимс свет па курсеви у спорту па 
тренери, судије или менаџери), где се налази и пријава коју треба да 
попуне сви заинтересовани кандидати. Информације се могу добити и на 
телефоне 021 530 633 и 021 530 231 од професора Слободана Крнете.  

Информације о упису на основне академске, мастер и докторске студије 
можете добити на нашем сајту и студентској служби Факултета на исте 
бројеве телефона. 

Молимо Вас да о овоме обавестите све заинтересоване у вашој средини!  

Са поштовањем!   

     Председник савета ТИМС –а 
                                                    Проф. др Златко Ахметовић, с.р. 
 
Посебне напомене 
Крајње добронамерно желимо да Вас подсетимо и на одредбе Закона о 
спорту које предвиђају одговарајуће санкције за клубове и појединце који 
спроводе стручни рад без одговарајуће стручне спреме: 

- До краја 2013. године стручни рад у спорту могли су да обављају и 
стручњаци који испуњавају услове утврђене спортским правилима 
надлежног гранског савеза (члан 187.) а од 01.01.2014. само они који 
су на одговарајући начин стручно оспособљени! 

- Чланом 183.  тачка 5. Закона о спорту предвиђена је новчана казна у 
износу од 100.000,00 до 1.000.000,00 динара за спортску 
организацију која ангажује, за обављање стручног рада, лице које 
није спортски стручњак, односно стручњак у спорту! 

- Чланом 185. тачка 3. Закона, предвиђена је новчана казна у износу 
од 5.000,00 до 50.000,00 динара за лице које обавља стручни рад а не 
испуњава прописане услове, односно нема одговарајуће високо 
образовање у области спорта или није на одговарајући начин  
стручно оспособљено !!!  


