
 

 

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 

ПЛАНИНАРСКИ КЛУБОВИ И ДРУШТВА 

 

Предмет: СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ СПОРТСКИХ ВОДИЧА 

Поштовани спортски пријатељи, 

Обавештавамо вас да је, у договору са Планинарским савезом Србије, расписан 

КОНКУРС за упис на програм стручног оспособљавања за стицање звања 

СПОРТСКИ ВОДИЧ  у планинарству. Ово је последнји курс по старом програму, 

на основу дописа који је добијен од Министарства. 

Пријаве заинтересованих кандидате се примају најкасније до 02. априла 2021. 

године!!! Део наставе коју реализује факултет се завршава до 02. маја 2021.године. 

Програм се реализује у складу са Законом о спорту  РС и Правилником о номенклатури 

спортских занимања и звања, а право уписа имају кандидати који су остварили, 

најмање, средњи степен стручне спреме.  

Настава ће се реализовати, у складу са епидемиолошком ситуацијом, онлајн.   

 Сви полазници ће, након достављања доказа о уплати,   добити приступ предавањима и 

упутство о начину полагања испита!!!  

Цена школарине је 100 евра и плаћа се у динарској противвредности по средњем 

курсу НБС на дан плаћања. У цену програма урачуната су предавања, сви изласци на 

испите, грађа за припрему испита у електронској форми за све предмете и издавање 

Уверења о стеченом звању на српском језику. Школарина се уплаћује на рачун 

Факултета:  265-2010310003938-78. Сврха уплате је школарина, а позив на број је 2 

– 1. Школарина се може уплатити највише у две рате!  

Уколико уплату врши Клуб или Савез, потребно је да доставите пун назив уплатиоца, 

адресу, ПИБ број, износ и за кога се уплаћује. Достављањем доказа о извршеној уплати 

стиче се право на добијање грађе за припрему испита, а доказ се обавезно доставља  

Сави Рајковићу.  

Свим полазницима који су на вишој или високој школи положили неки од испита који 

се налазе у нашем програму, или су га положили кроз одговарајуће програме стручног 

оспособљавања, исти се признају. Цена за полазнике који су стекли звање Спортски 

оперативни тренер или Инструктор планинарства, је 70 евра. 



 

 

Додатне информације о програму и формулар пријаве, можете пронаћи на сајту 

Факултета: www.tims.edu.rs  Информације се могу добити и на бројеве телефона:  

063256624 и 021530633, или путем мејл адресе: sava.rajkovic@tims.edu.rs  

Пријаву можете извршити и путем овог линка: https://www.tims.edu.rs/kursevi/sportski-

vodici/#1524090425084-de528c03-5b1f 

Молимо вас да о овоме обавестите своје чланство!  

С поштовањем!   

Координатор програма         Председник савета Факултета  

           МСц Сава Рајковић                        Проф. др Златко Ахметовић 
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