
 

ПЛИВАЧКИ СВЕЗ СРБИЈЕ 
у сарадњи са 

ФАКУЛТЕТОМ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

расписује 

 

КОНКУРС  
(III циклус стручног оспособљавања) 

 за 

СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ 

ПЛИВАЧКИХ СУДИЈА 

 
Стручно оспособљавање и усавршавање пливачких судија остварује се по плану и програму 

стручног оспособљавања и усавршавања пливачких судија ПСС кроз I и II нивоа стручне 

оспобљености. Након реализованог стручног оспосољавања и положеног завршног испита 

полазник стиче звање:  

За I ниво оспособљености – ПЛИВАЧКИ СУДИЈА   

За II ниво оспособљености – НАЦИОНАЛНИ ПЛИВАЧКИ СУДИЈА 

 
Право уписа имају лица која испуњавају следеће услове:  

- завршену најмање средњу школу (трогодишњу или четворогодишњу)  

- навршених 18 година живота  

- уверење опште здравствене способност (не старије од 6 месеци)  

- уплатио/ла теаксу за упис на жирорачун ПСС  

 
Прилоком упуиса лице прилаже следеће документе:  

- попуњен пријавни образац за стручно оспосбљавање 

- копију дипломе  

- копију идентификациионог документа (лична карта или пасоша)  

- уверење опште здравствене способности  

- признаницу о уплаћеној такси за упис у износу од 500,00 РСД на текући рачун ПСС 

355-1031856-24 Војвођанска банка. 

 

Докумета послати скенирана у ПДФ формату на е-маил: goran.zebic@serbia-swim.org.rs 

или путем препоручене поште на адресу Благоја Паровића 150, Београд. 

Рок за подношење докуметације je до 12.12.2018.  

Почетак реалзације стручног оспособљавања 22.12.2018.  
 

Цена стручног оспособљавања за I ниво оспособљености је 14.000,00 РСД 

Цена стручног оспособљавања за II ниво оспособљености је 18.000,00 РСД 

 
Број полазника стручног оспособљавања у једном циклусу не може бити већа од 30 полазника. 

Уколико има више од 30 пријављених полазника предност ће се дати лицима која су се бавила 

пливањем са дужим стажем и бољим резултатима (бившим пливачима - предност имају они 

који су били у репрезентације ПСС), затим лицима која су активно укључена у пливачки спорт 

или лицима која су се прва пријавила за стручно оспособљавање и усавршавање пливачких 

судија. Списак полазника биће објављени на сјту ПСС. Лица која нису завршила стручно 

оспособљавање у претходном циклусу стручног оспосбљавања и усавршавања пливачкх судију 

имају право поновног уписа.  


