
На основу члана 39. и 40. Закона о утврђивању  надлежности Аутономне покрајине Војводине 
(''Сл. гласник РС'' бр. 99/2009), члана 2. Правилника о условима за обављање спортских активности и  
делатности  (''Сл.  гласник  РС''  бр.  30/99),  члана  2.  до  32.  Правилника  о  номенклатури  спортских 
занимања и звања (''Сл. гласник РС'' бр. 53/2010), члана 7. став 1. тачка 8. и 12. Одлуке о оснивању 
Покрајинског завода за спорт и члана 5. Правилника о спровођењу стручног оспособљавања за рад у  
спортским организацијама Покрајинског завода за спорт, ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ НОВИ 
САД, са седиштем у Новом Саду, Масарикова 25/2, објављује:

О Г Л А С
О  ОРГАНИЗОВАЊУ  СТРУЧНОГ  ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА РАД  У 

СПОРТСКИМ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА  У  2012. ГОДИНИ

I  Покрајински завод за спорт организује стручно оспособљавање за рад у спортским
                организацијама, у свим спортским гранама, за:

1.  Занимање СПОРТСКИ ТРЕНЕР и стицање звања:
            a) Тренер приправник, II ниво оспособљености, теоретска и практична обука у трајању 
                од 120 часова.

    Цена: 26.800,00 динара /са ПДВ-ом/  по једном кандидату.
b) Оперативни тренер, III ниво оспособљености, теоретска и практична обука у            
    трајању
    од 240 часова.
    Цена: 38.600,00 динара /са ПДВ-ом/ по једном кандидату.

2. Занимање  СПОРТСКИ  ИНСТРУКТОР и стицање звања:
а) Инструктор приправник, II ниво оспособљености, теоретска и практична обука у
    трајању од 120 часова.
    Цена: 26.800,00 динара /са ПДВ-ом/ по једном кандидату.
б) Инструктор, III ниво оспособљености, теоретска и практична обука у трајању од

                240 часова.
    Цена: 38.600,00 динара /са ПДВ-ом/ по једном кандидату.

3. Занимање ОРГАНИЗАТОРА СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ и стицање звања:
а) Спортско-рекреативни тренер приправник, II ниво оспособљености, теоретска и    

практична обука у трајању од 120 часова;
     Цена; 26.800,00 динара /са ПДВ-о/ по једном кандидат.
б) Спортско-рекреативни оперативни тренер, III ниво оспособљености, теоретска и
    практична обука у трајању од 240  часова.
    Цена: 38.600,00 динара /са ПДВ-ом/ по једном кандидату.

II Стручно оспособљавање ће се организовати током целе 2012. године /први течај планира се 
већ у марту/ , у седишту Завода, а по потреби и ван седишта Завода.
         III Пријаве могу поднети појединци и спортске организације за своје стручне раднике, од дана  
објављивања овог огласа у дневном листу ''Спортски журнал'', непосредном предајом пријаве у седишту 
Завода или путем Е-mail: info@pzsport.rs

Оглас остаје отворен до 31.12.2012. године.
Стручном оспособљавању могу приступити лица која имају завршену средњу школу.
Позивамо  све  заинтересоване  појединце  и  клубове  да  се  одазову  овом  позиву,  у  интересу 

побољшања стручног рада у области спорта.

                                                                                                                       Директор
                                                                                                                 др Ненад Сударов


