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УЧЕСНИЦИМА 
ПРОЈЕКТА СПОРТСКОГ УСАВРШАВАЊА 

 
    Поштовани, 
 
                       У циљу унапређења стручног рада у рукометном спорту и 
спортског усавршавања тренера као и могућности стицања највише 
националне категорије у складу са одредбама Ринк Конвенције, 
Рукометни савез Србије у сарадњи са Факултетом спорта и физичког 
васпитања у Нишу, организује Пројекат спортског усавршавања 
тренера. 
                      Путем овог Информатора желимо да вас упознавамо са 
свим битним информацијама везаним за Пројекат спортског 
усавршавања. 
 
ОРГАНИЗАТОР:  
Рукометни савез Србије 
Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу 
 
РЕАЛИЗАТОР:   
Стручна комисија: 
1.Проф.др Саша Марковић 
2.Милан Петронијевић 
3.Небојша Видановић 
 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  
децембар 2015 – март 2016 
 
Настава ће се одржавати викендом у терминима: петак после подне, 
субота и недеља. 
 
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 
Ниш 
 
ФОНД ЧАСОВА:  
186 
 
СПИСАК ПРЕДМЕТА СА ФОНДОМ ЧАСОВА : 
 
ОПШТИ ДЕО:   
 
1.Теорија спортског тренинга – Проф. др Ивана Бојић 



         2.Антропомоторика – Проф. др Катарина Херодек 
         3.Менаџмент у спорту – Проф. др Томислав Окичић 
         4.Аналитика и дијагностика у спорту - Проф. др Томислав Окичић 
         5.Физиологија – Проф. др Драган Радовановић 
         6.Биологија са основама спортске медицине – Проф. др Ивана Ћирић  
         7.Психологија спорта – Петар Митић 
         8.Исхрана и стимулативна средства- Проф. др Драган Радовановић  

 
 СПЕЦИФИЧНИ ДЕО: 
 
   9.Теорија и методика рукомета (10) – Проф. др Саша Марковић 
 10.Техника рукомета (35) - Проф. др Саша Марковић 
 11.Тактика рукомета (30)- Проф. др Саша Марковић 
 12.Основе кондиционе припреме (10) - Проф. др Саша Марковић, 
                                                                           - др Љубомир Павловић 
 13.Технологија тренинга са праксом (30) - Проф. др Саша Марковић 
                                                                                 - др Љубомир Павловић 
 

 
     ПРИСУСТВОВАЊЕ НАСТАВИ: 
 
     Учесници су обавезни да присуствују настави. Дозвољено је оправдано 

одсуство са највише 5% од укупног фонда часова (10 часова).  
     За учеснике које остваре највише до 30% оправданих изостанака биће 

организована надокнада наставе. 
     Оправданост одсуства одобрава Стручна комисија за реализацију Пројекта а 

на основу писаног захтева учесника. 
  
     ПРОВЕРА ЗНАЊА: 
  
     1.Тест знања из предмета Општег и Специфичног дела 
     2.Семинарски радови 
 

СЕРТИФИКАТ: 
 

      Учесници пројекта, по завршетку истог добијају сертификат о завршеном 
програму спортског усавршавања који им омогућава добијање треће 
категорије тренера у складу са одредбама Ринк Конвенције (уколико 
испуњавају и остале потребне услове) али са тим сертификатом не могу 
остваривати права у образовном систему Републике Србије нити могу добити             
више звање у оквиру занимања спортски тренер у складу са одредбама 
Правилника о номенклатури спортских звања и занимања од оног који 
тренутно имају. 



               ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ: 

                1. Попуњен образац Пријаве 
                2.Потврда Заједнице тренера о поседовању категорије 2  
                   (Заједница тренера може издати једну потврду за све учеснике) 

             ЧЛАНАРИНА ЗА УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТУ: 
 

 25.000,00 динара (са пријављених најмање 50 учесника) 
 45.000,00 динара (са пријављених најмање 30 учесника) 
 постоји могућност уплате чланарине на 3 рате 
 
 
 
                                                                                           РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

           
               
                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 


