
 

 

Датум: 23.02.2022. 

Број.: 20/1 

 

Предмет: Стручно оспособљавање нових полазника и стручно усавршавање спортских 

стручњака на територији АП Војводине 

 

Поштовани, 

 

Након анализе стање „на терену“ од стране Покрајинског секретаријата за спорт и 
омладину АП Војводине који су обишли локалне самоуправе на територији АП Војводине, 
утврђено је да велики број спортских организација не испуњава услове који су предвиђени 
Правилником о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности 
(„Службени гласник РС број 42/2017“, од 4. маја 2017. године), посебно у сегменту који се тиче 
ангажовања одговарајућих спортских стручњака. 

 
Посебан проблем који је уочен тиче се адекватне оспособљености спортских стручњака 

за рад са децом (лицима млађим од 16 године). Иако Закон о спорту предвиђа да „ако 
ангажовани спортски стручњак ради са децом, мора имати одговарајуће више или високо 
образовање у области физичког васпитања и спорта, или да је поред основне стручне 
оспособљености и посебно стручно оспособљен за стручни рад са децом, у складу са чланом 
26. став 2. и чланом 29. ст. 1–4“, велики број спортских стручњака не испуњава наведене 
услове. 

 
Казна за непоштовање ове одредбе по члану 178. став 1, тачка 6. Закона о спорту 

износи од 50.000.00 до 150.000.00 хиљада динара за физичка лица. 
 
Због горе наведеног, Спортски савез Војводине у сарадњи са Покрајинским 

секретаријатом за спорт и омладину АП Војводине, организује  БЕСПЛАТНО стручно 
оспособљавање у области спорта, а све  у циљу подизања капацитета у обављању стручног 
рада у области спорта у трајању од 360 сати обуке III и IV  ниво стручне оспособљености.  

Право пријаве на програм стручног оспособљавања имају лица која се пријаве од 
стране  општинских/градских савеза које су чланице Спортског савеза Војводине. 

Сви заинтересовани могу да се пријаве на следеће програме стручног оспособљавања: 
 
- спортско-оперативни тренер ( III ниво оспособљености - 360 сати обуке) за атлетику, 

бадминтон, бициклизам, џудо, кик бокс, кошарку, куглање, одбојку, пливање, рукомет, стони 
тенис, тенис и теквондо. 

- спортско-оперативни тренер-спортски учитељ ( IV ниво оспособљености - 360 сати 
обуке) за атлетику, бадминтон, бициклизам, џудо, кик бокс, кошарку, куглање, одбојку, 
пливање, рукомет, стони тенис, тенис и теквондо. 

- спортско рекреативни водитељ ( III ниво оспособљености - 360 сати обуке) 
- спортско рекреативни водитељ-учитељ ( IV  ниво оспособљености - 360 сати обуке) 
 
Програми  стручног оспособљавања за све кандидате  који се пријaве Спортском 

савезу Војводине су БЕСПЛАТАНИ.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Број кандидата по општинским/градским савезима налази се у следећој табели: 
 

Ред.бр. Назив општинског /градског савеза Број кандидата 

1 Спортски савез општине Ада 2 

2 Спортски савез општине Алибунар 2 

3 Спортски савез општине Апатин 2 

4 Спортски савез општине Бач 2 

5 Спортски савез Бачка Паланка 2017 6 

6 Спортски савез општине Бачка Топола 6 

7 Спортски савез општине Бачки Петровац 2 

8 Спортски савез   Бела Црква 4 

9 Спортски савез општине  Беочин 2 

10 Савез спортова општине  Бечеј 5 

11 Савез спортова општине  Врбас 6 

12 Спортски савез   Вршац 7 

13 Спортски савез општине  Жабаљ 2 

14 Спортски савез општине  Житиште 5 

15 Спортски савез града  Зрењанина 11 

16 Савез спортова општине  Инђија 6 

17 Спортски савез општине  Ириг 2 

18 Спортски савез општине  Кањижа 3 

19 Спортски савез   Кикинде 6 

20 Спортски савез општине  Ковачица 3 

21 Спортски савез општине  Ковин 3 

22 Спортски савез општине  Кула 5 

23 Спортски савез општине  Мали Иђош 2 

24 Спортски савез општине  Нова Црња 2 

25 Спортски савез општине  Нови Бечеј 2 

26 Спортски савез   Нови Кнежевац 2 

27 Градаски спортски савез  Новог Сада 18 



 

 

28 Спортски савез општине  Опово 2 

29 Спортски савез општине  Оџаци 4 

30 Спортски савез   Панчево 11 

31 Спортски савез општине  Пећинци 4 

32 Спортски савез општине  Пландиште 2 

33 Савез спортова општине  Рума 8 

34 Спортски савез општине  Сента 3 

35 Спортски савез општине  Сечањ 2 

36 Спортски савез општине  Сомбор 9 

37 Спортски савез општине  Србобран 2 

38 Спортски савез града  Сремска Митровица 9 

39 Спортски савез општине  Сремски Карловци 2 

40 Спортски савез општине  Стара Пазова 5 

41 Спортски савез Града  Суботице 10 

42 Спортски савез општине  Темерин 5 

43 Спортски савез општине  Тител 2 

44 Спортски савез општине  Чока 2 

45 Спортски разред општине  Шид 3 

 
Подношење Пријаве за стручно оспособљавање врши се преко Спортског савеза 

Војводине, водећи рачуна о родној равноправности и тежњи да буде приближно једнак број 
полазника мушког и женског пола. Особа за контакт је ВЕРА ВРАНЕШ, е маил: office@ssv.rs,   
telefon 021/ 423-924 ili 063-85-344-85. Приликом пријaве је неопходно навести: Име и презиме, 
контакт, телефон, е – маил и спортско звање/спортску грану за коју се конкурише. 

За упис на програм стручног оспособљавања за стицање звања „Спортски оперативни тренер" 
и "Спортско-рекреативни водитељ" потребно је да нам доставите на мејл Савеза: office@ssv.rs 
или доласком у Спортски савез Војводине следећу документацију: 

1. Оцену здравственог стања и физичке способности тренера у спорту (уверење не сме 
бити старије од месец дана) о утврђеној општој здравственој способности. Поред 
опште здравствене способности, оцена треба да садржи и психолошку оцену. 

2. Доказ (уверење, потврда, сведочанство или диплома) о завршеном најмање средњем 
образовању. 

3. Потврду о провери физичких способности и спортске технике издату од стране 
надлежног националног спортског савеза, покрајинског гранског спортског савеза, 
односно, друге организације у области спорта (клуба). Потврда је у прилогу, 
одштампати, испунити, оверити. 

4. Испунити пријаву за упис на следећем линку:  https://forms.gle/3H8QfzKhcSnWYF256  
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За упис на програм стручног оспособљавања за стицање звања „Спортски оперативни тренер - 
спортски учитељ" и "Спортско рекреативни учитељ" потребно је да нам доставите на мејл 

Савеза : office@ssv.rs или доласком у Спортски савез Војводине следећу документацију: 

1. Оцену здравственог стања и физичке способности тренера у спорту (уверење не сме 
бити старије од месец дана) о утврђеној општој здравственој способности. Поред 
опште здравствене способности, оцена треба да садржи и психолошку оцену. 

2. Доказ (уверење) о завршеном стручном оспособљавању за спортско оперативног 
тренера у одређеној грани спорта. 

3. Испунити пријаву за упис на следећем линку:   https://forms.gle/3H8QfzKhcSnWYF256  
 

Молимо вас да сви документи које достављате електронским путем  буду коректно скенирани 
оригинали. 

Рок за пријаву  и достављање документације је 11.03.2022.гoдине. 

ПРЕДАВАЊА СУ ОБАВЕЗНА. Распоред предавања  ће се бити накнадно објављен са списком 
кандидата . 

Сигурни смо да ћете препознати значај ове иницијативе и унапредити стручни рад у 
спорту у оквиру Ваше спортске организације. На том путу у Спортском савезу Војводине и 
Покрајинском секретаријату за спорт и омладину АП Војводине имаћете поузданог и поносног 
партнера. 
 

Срдачан поздрав 
 
        
 
                                                                                                          Председник ССВ 
               Јасмина Јурас 
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