
ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ 

Стручно оспособљавање и усавршавање кадрова у спорту 

На основу решења Министарства омладине и спорта Републике Србије број: 66-00-

00166/2/2020-03 од 27. априла 2021. и чланова 34. и 35. Правилника о стручном 

оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних послова у спорту 

(„Сл. гласник РС“, број 60/20), Државни универзитет у Новом Пазару расписује: 

К О Н К У Р С 

за упис полазника на програм стручног оспособљавања и усавршавања кадрова у 

спорту,  III и IV нивоа, за следећа звања: 

 СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР, III ниво оспособљавања 

 СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР - СПОРТСКИ УЧИТЕЉ, IV ниво 

оспособљавања  (за рад са децом до 16 година старости - услов за упис за 

ово звање је претходно стечено звање Спортски оперативни тренер) 

 
за Одбојку, Карате и Рукомет 

Програм стручног оспособљавања III и IV нивоа је у обиму од 360 сати обуке. 

Почетак наставе предвиђен је крајем фебруара месеца (Online). 

Пријављивање се врши на универзитету од понедељка до петка од 08:00 до 15:30 

(служба за мастер и докторске студије, канцеларија број 2-приземље), од 17.01.2022. 

године до 18.02.2022. године, или поштанским путем на адресу: Државни 

универзитет у Новом Пазару, Вука Караџића 9, са назнаком “Тренерска школа”. 

 
Документација потребна за упис: 

1.  Пријавни лист за програм оспособљавања – спортски оперативни тренер-спортски 
     учитељ или спортски оперативни тренер, можете преузети на следећем линку: 
     http://www.dunp.np.ac.rs/7081-2/ 
2.  Оверена фотокопија дипломе о претходно стеченом образовању (најмање  
     средња школа) 
3.  Уверење о претходно стеченом спортском звању (важи за кандидате који 
     уписују IV ниво - спортски оперативни тренер - спортски учитељ) 
4.  Лекарско уверење о здравственој способности 
5.  Извод из матичне књиге рођених 
6.  Потврда о спортском и тренерском стажу (од клуба или савеза) 
7.  ЦВ (лична биографија)  
8.  Две фотографије формата 4x5цм.  
 

Цена програма износи 35.000,00 РСД. За кандидате који су звање Спортски 
оперативни тренер III нивоа стекли на ДУНП-у, а конкуришу за звање Спортски 
учитељ, школарина износи 30.000,00 РСД. Уплата се врши на жиро-рачун 
универзитета број 840-2057666-16, модел 97, позив на број 9580050124. Прва рата у 
износу од 10.000,00 уплаћује се приликом уписа, преостали део школарине у износу 
од 25.000,00 односно 20.000,00 након положених испита.  

Све додатне информације могу се добити код руководиоца програма доц. др Владана 
Милића, на телефон 063 623 733 или путем мејла: vmilic@np.ac.rs 

http://www.dunp.np.ac.rs/7081-2/

