
На основу члана  22.  Статута  Покрајинског  завода  за  спорт и  медицину спорта,
Управни одбор Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, на  својој 55.  седници,
дана 24.02.2022. године, доноси:

ЦЕНОВНИК УСЛУГА
ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

III Услуге стручног оспособљавања

Накнада  трошкова  за  стицање  спортских  звања  у  оквиру  програма  стручног
оспособљавања:   

1.   I  ниво –   15.000,00 динара
      2.   II  ниво –  25.000,00 динара

3.   III  ниво – 35.000,00 динара
      4.   IV  ниво – 40.000,00 динара

5. II ниво за стицање звања Спортско рекреативни водитељ је бесплатан за полазнике
са  стеченим  статусом  врхунског  спортисте  у  складу  са  Националном
категоризацијом спортиста.

6. За полазнике који су стекли  III  ниво стручне оспособљености у оквиру Завода,
накнада за  IV  ниво је 30.000,00 динара.

7. За полазнике који су у оквиру одговарајућег акредитованог студијског програма
или  другог  одговарајућег  програма  стручног  оспособљавања  положили  неки  од
предмета предвиђених планом и програмом стручног оспособљавања и у складу са
Правилником  Завода  који  регулише  процес  стручног  оспособљавања  накнада
трошкова се умањује за 2.000,00 динара, за сваки признати предмет.

8. У случају када је полазник у Заводу стекао ниже спортско звање у оквиру истог
спортског занимања, накнада трошкова се умањује за упис са I на II  ниво или са II
на III  ниво и то за 3.000,00 динара, а са I на III ниво за 6.000,00 динара. 

9. За полазнике који у року од годину дана од дана завршетка наставних активности
не пријаве стручни завршни испит или нису стекли услове, за обнављање програма
стручног оспособљавања утврђује се накнада у износу од 20.000,00 динара.

10. Полагање стручног завршног или предметног испита у првом и другом покушају
урачунато је у цену накнаде школарине и не наплаћује се. Свако наредно полагање
испита наплаћује се по цени од 1.200,00 динара.

11. Потврда о завршеном стручном оспособљавању се издаје на захтев полазника и
наплаћује се по цени од 1.200,00 динара.

 
У цену накнаде трошкова стручног оспособљавања урачуната  је и цена стручне

литературе и израде уверења о завршеном стручном оспособљавању.
 

Директор Завода има права да посебно уговара гратис накнаде трошкова.


