
 

 

 
 
 
 

Шаховском савезу Београда 
Шаховском савезу Централне Србије 

 
 

Београд, 18.07.2014. године. 
 
ПРЕДМЕТ: СТРУЧНА САРАДЊА 
 
На основу Закона  о спорту РС („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011), чл. 23-30, који се односе 
на стручни рад у спортским  организацијама, као  и на основу потписаног Протокола  о 
сарадњи Шаховског савеза Србије и Факултета  за спорт Универзитета „Унион – Никола 
Тесла“ из Београда,  од 17.10.2013. године  и непосредних  разговора  председника ШСБ 
и ШСЦС са представницима факултета, износимо Вам конкретан предлог о сарадњи. 
 
Спортски клубови у Србији дужни су да стручни рад повере искључиво стручно 
оспособљеном кадру, односно демонстраторима, инструкторима и тренерима са 
Дозволом за рад добијеном у складу са Правилником о дозволи за рад спортских 
стручњака и Правилником о стручном оспособљавању за обављање одређених 
стручних послова у спорту Министарства омладине и спорта Републике Србије. Надзор, 
са запрећеним високим казнама, врше  спортски инспектори Министарства омладине и 
спорта. Због ове потребе грански Савези су донели подзаконска акта - Правилнике  о 
стручном раду. Исти задатак спроводи  ШСС кроз Правилник  о стручном раду  и 
лиценцирању тренера. 
 
Факултет за спорт, као акредитована високообразовна установа, регистрована за 
школовање  спортских стручњака и стручњака у спорту, а у сарадњи  и надзору МОС  и  
ССС,  склопио је низ уговора  о сарадњи и са  гранским спортским савезма. 
 
Факултет  спроводи следеће видове образовања: 
А) Основне академске студије првог степена на три студијска програма: 

- Тренер у спорту,  
- Менаџмент у спорту и  
- Спортско новинарство.  



 

 

Б) Основне академске студије другог степена на два студијска програма: 
- Менаџмент у спорту и 
- Менаџмент у туризму и рекреацији. 

 
Ц) Стручно оспособљавање: 
1. Учитељ шаха (програм стручног оспособљавања на нивоу од 120 наставних часова, са 
полагањем завршног испита, уз добијено  Уверења  од факултета стиче се лиценца – 
Дозволе за рад од ШСС); 
2. Оперативни (самостални) тренер шаха (програм стручног оспособљавања на нивоу од 
240 наставних часова, са полагањем завршног испита, уз добијено  Уверења  од 
факултета стиче се лиценца – Дозволе за рад од ШСС. Учитељима шаха је фонд часова 
120). 
 
Први  програм за  учитеље шаха  одржао би  се,  ако  прихватите  предлог, од  15. 
септембра до  15. новембра, са  „викенд“ теоријском  наставом  и стручном праксом  и 
обуком у неком квалитетном шаховском клубу (наш предлог је ШК „Делфин“ јер ради 
по савременим  научним методама). 
 
Програм  за  оперативне тренере био би у наставку  првог, од  15. новембра до 01. 
фебруара 2015. године. 
 
Позиве  и  пријаве за програме би организовали шаховски савези. 
Орјентациона цена курса  по полазнику је  25.000 динара, али  коначни износ  зависи од 
броја  полазника. 
 
Напомена: По договору организовао би се паралелни програм за спортске менаџере 
(програм за стручно оспособљавање председника клубова, секретара и осталог 
организационог  особља).   
 
 
Спорски поздрав. 
 
 
              Факултета за спорт 
 
       __________________________ 
       проф. др  Иванка Гајић, декан 


