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Поштовани спортски пријатељи,

У циљу унапређења и развоја стручног рада у организацијама у области спорта, а у
складу са чланом 29. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број  10/2016), Правилника о
стручном  оспособљавању  за  обављање  одређених  стручних  послова  у  спорту  („Службени
гласник РС“, бр. 8/13) и одлуке Скупштине АПВ о оснивању Покрајинског завода за спорт и
медицину спорта („Сл.лист АПВ“, бр.10/02 и 1/12), расписујемо

К О Н К У Р С

За упис кандидата на програм СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ТРЕЋЕГ НИВОА (240
ЧАСОВА) за стицање звања СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР, за следеће спортске гране:
Атлетика,  Бадминтон,  Бициклизам,  Бокс,  Боћање,  Ватерполо,  Веслање,  Гимнастика,
Карате, Кајак-кану, Кик бокс, Кошарка, Куглање, Одбојка, Плес, Пливање, Рвање, Рукомет,
Савате, Стони тенис, Стрељаштво, Тенис, Теквондо, Триатлон, Фитнес, Фудбал и Џудо.

Пријаве  могу  поднети  појединци  или  спортске  организације  за  своје  кандидате.
Пријављивање се врши у просторијама Завода, Масарикова 25/2, сваког радног дана од 09:00
до  14:00  часова  на  телефон  021-572-224  или  на  маил  osposobljavanje@pzsport.rs (контакт
особа: Душан Поповић – Шеф службе за едукацију тренера, мобилни телефон 064/64-48-777). 

Облик савладавања програма је у виду испита (усмени или писмени). 

Исправе  које  полазник  уз  пријаву  треба  да  приложи  су:  уверење  о  здравственој
способности  које  није  старије  од  месец  дана  и  доказ  о  завршеном  средњем  образовању
(најмање у трогодишњем трајању).

Потребно је и одговарајуће познавање српског језика. 

Накнада за похађање Програма износи 38.600,00 дин или менторски-ванредно 50.000,00.
Уплате се врше у три рате,  прва приликом пријављивања,  а остале до тренутка издавања
Уверења.

Иницијално окупљање свих полазника ће бити  25.03.2017. (субота) у 9,00 часова, у
Великој Сали  Спортског савеза Војводине, ул. Масарикова 25 (на трећем спрату).  Истога
дана ће се након  пријемног  испита обавити упис полазника  као и први блок предавања.

У  нашој  установи  звање  оперативног  тренера  у  спорту  су  стекли  бројни  успешни
спортисти и спортски стручњаци, међу којима су:  Душан Ивковић, Мирко Новосел, Божидар
Маљковић, Богдан Тањевић, Мока Славнић и Ласло Хајнал из кошарке, Слободан Вичевић и
Ђорђе Предин из ватерпола, Зоран Панчић, и Милорад Станулов из веслања, Зоран Гајић и
Милорад  Кијац-одбојка,  Бранислав  Симић  и  Стеван  Хорват-рвање,  Веселин  Вујовић,  Миле
Исаковић, Момир Илић-рукомет, Александар Грујић и Гордана Перкучин-стони тенис, Вујадин
Бошков и Стеван Секереш-фудбал и многи други. 
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