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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 

 

КОНКУРС 
 

За упис на програм 4. нивоа стручног оспособљавања у обиму од 360 сати за звање 

 

Спортски инструктор – спортски учитељ (РАД СА ДЕЦОМ) 
 

Услов за упис Курса је претхоно стечено звање: - Спортски инструктор 

 

Према Закону о спорту рад са цецом могу обављати само стручњаци са вишим или високим образовањем у 

области спорта (ДИФ, ФСФВ, ФС...) или додатно оспособљени. Додатно оспособљавање траје 360 сати 

(теоријска и практична предавања, стручна пракса).  

Теоријска предавања се реализују ОНЛАЈН преко апликације ZOOM (компјутер, таблет, телефон). Полазници, 

сваког понедељка, путем линка, добијају снимљена предавања за ту недељу.. Предавања се могу прегледати било 

када у току недеље, више пута. Додатни термини законсултације са професорима. Центар обезбеђује техничку 

подршку и сва потребна упутства за приступ. Прве недеље се врши обука о приступу предавањима. 

За ИНСТРУКТОРЕ СКИЈАЊА, предавања ће почети почетком децембра и трајаће три недеље, до почетка сезоне. 

Током сезоне полазници ће обавити стручну праксу у оквиру ски школа. На крају сезоне, у марту, биће 

организован практичан део наставе (један викенд на одговарајућој планини). Након сезоне, биће организован 

наставак теоријских предавања путем ZOOM -а.  

НА ОВАЈ НАЧИН ОМОГУЋАВАМО ИНСТРУКТОРИМА СКИЈАЊА ДА ДО ПОЧЕТКА ВАЖЕЊА 

НОВОГ ПРАВИЛНИКА (27.6.2022) ОДНОСНО СЛЕДЕЋЕ СЕЗОНЕ СТЕКНУ ЗВАЊЕ Спортски учитељ и 

право на рад са децом. Стечено звање је уједно и обављен семинар усавршавања за наредну сезону. 

 

Пријаве:  

Рок за пријаве је 1. децембар 2021, 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 

 

Потребна документа (пропис Министарства): 

1. Пријавни лист за програм 4. нивоа стручног оспособљавања - Спортски учитељ (преузети са сајта Центра: 

http://www.centar-fsfv.edu.rs/index.php/prijavni-list-i-formulari/) 
2. Уверење о претходно стеченом спортском звању Спортски инструктор (до 2013 легитимација/дозвола за рад, 

од 2013 Уверење о стеченом звању инструктора).  

3. Диплома о претходно стеченом образовању (најмање средња школа) 

4. Извод из матичне књиге рођених.  

5. Две фотографије формата 4x5 цм 

6. Потврда о општој здравственој способности 

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

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

 

Цена:  

● Цена курса је 49.000,00 дин  

● ПЛАЋАЊЕ у 4 РАТЕ:  1. Рата при упису 10.000 дин; остале 3 рате по13.000 дин (1.јан; 1.феб; 1.март)  

● За групне пријаве преко струковне организације/удружења инструктора попуст за 10 и више полазника 

10%; за 25+ попуст 15%, 50+ попуст 20%. 
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● 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. 

 

Најзначајније ВРЕДНОСТИ курса који вам нудимо: 
1. Tрадицијa дуга преко 80 година у области образовања и оспособљавања кадрова у 

спорту. Преко 1600 полазника.  
2. Комбиновани начин одржавања наставе са ОNLINE предавањима путем таблета, 

компјутера, телефона  „Свуда и на сваком месту“.  
3. Предавачи на курсевима су професори и сарадници Факултета експарти у својој 

области 
4. Одабраним садржајима полазници стичу знања о: развојним карактеристикама деце, 

(психо-социјалним, био-моторичким), моделима рада са децом, превенцији повеђивања и 
деформитета, специфичностима пола и узраста, улози „спортског троугла“ (дете, 
тренер/инструктор, родитељ), средствима и реквизитима у обуци, међународним и 
домаћим документима о заштити и правима деце, Интегралном васпитању деце кроз 
спорт, 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. За групе организоване у оквиру националних гранских савеза и удружења постоји 
могућност договора око цена, попуста (10-40%), термина, динамике рада и др.  

 

ŽELITE DA RADITE SA DECOM. 

PRIJAVITE SE NA KURS I STEKNITE ZVANJE 

SPORTSKI INSTRUKTOR SKIJANJA – SPORTSKI UČITELJ 

ISKORISTITE SEZONU, PRATITE NASTAVU online 

PRATITE NASTAVU GDE GOD DA STE I U VREME KADA VAMA ODGOVARA 
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