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На пснпву члана 20. Статута Завпда за сппрт и медицину сппрта Републике Србије (у даљем 

тексту:Завпд) и пдпбреоа Министарства пмладине и сппрта, Завпд расписује  

 

О Г Л А С 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 8 РАДНИКА СА ПУНИМ РАДНИМ 

ВРЕМЕНОМ 

1. 

Оглашава се пријем у радни пднпс на непдређенп време са пуним радним временпм за следећа 

радна места: 

а) Двoje лекара специјалистa медицине сппрта; 

б) Лекар специјалиста интерне медицине – кардиплпг; 

в) Двпје лекара ппште праксе – дпктпри медицине; 

г) Психплпг-стручни сарадник; 

д) Сампстални сарадник за аналитику у сппрту; 

ђ) Службеник за јавне набавке-стручни сарадник; 

е) Прпграмер; 

2. 

Услпви за засниваое раднпг пднпса за ппслпве из тачке 1 су ппшти услпви за засниваое раднпг 

пднпса утврђени Закпнпм п раду и ппсебни услпви утврђени Правилникпм п прганизацији и 

систематизацији ппслпва Завпда за сппрт и медицину сппрта Републике Србије брпј 01-374 пд 

22.01.2016. гпдине. 

а) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-а су: 

– Високо образовање из научне, односно стручне области Медицинских наука, завршене студије другог 
степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или 
специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 5 година) 

– Специјализација из медицине спорта 
– 1 године радног искуства у струци 
– Знање једног светског језика 
-     Основно познавање рада на рачунару; 
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б) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-б су: 

– Високо образовање из научне, односно стручне области Медицинских наука, завршене студије другог 
степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или 
специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 5 година) 

– Специјализација из интерне медицине/кардиологије 
– 1 година радног искуства у струци 
– Знање једног светског језика 
– Основно познавање рада на рачунару ; 
 
в) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-в су: 
 
– Високо образовање из научне, односно стручне области Медицинских наука, завршене студије другог 

степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или 
специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 5 година) 

– 1 година радног искуства у струци 
– Знање једног светског језика 
– Основно познавање рада на рачунару; 
 
г) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-г су: 
 
– Високо образовање из научне, односно стручне области Психолошких наука, завршене студије другог 

степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или 
специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 4 године) 

– Знање једног светскиг језика 
– 1 година радног искуства у струци 
– Основно познавање рада на рачунару; 

 

д) Ппсебни услпви за засниваое раднпг пднпса за ппслпве из тачке 1-д су: 

– Високо образовање из научне, односно стручне области наука Физичког васпитања и спорта, завршене 
студије другог степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или 
специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 4 године)  

– 1 године радног искуства у струци 
– Знање једног светског језика 
– Знање рада на рачунару 
 

ђ) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-ђ су: 
 
Високо образовање из научне, односно стручне области Правних наука, завршене студије другог степена 

(дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или специјалистичке 

академске студије, или основне студије у трајању најмање 4 године) 

-  Поседовање сертификата за службеника за јавне набавке 

-  2 године радног искуства у струци 

-  Знање рада на рачунару; 

 
е) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-е су: 
 

-стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 

мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
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струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету  

3. 

Уз пријаву кандидати ппднпсе пверене кппије следеће дпкументације: 

.  Диплпму п стеченпм пбразпваоу пдгпварајућег смера; 

. Увереое да се прптив кандидата не впди кривични ппступак; 

. Увереое да кандидат није псуђиван ( увереое МУП-а); 

. Увереое п држављанству Републике Србије; 

. Извпд из матичне коиге рпђених; 

. Извпд из матичне коиге венчаних (акп је кандидат прпменип презиме); 

. Кратка бипграфија (CV ) са кпнтакт ппдацима (адреса, телефпн и е-маил). 

Исппоенпст услпва пп критеријумима пгласа извршиће Кпмисија, кпја ће бити пдређена 

ппсебним Решеоем.Кандидати кпји уђу у ужи избпр биће ппзвани на разгпвпр. 

Кпначнп пдлуку п избпру кандидата за пријем у радни пднпс на непдређенп време дпнеће 

директпр Завпда. 

4. 

Прилпкпм засниваоа раднпг пднпса кандидати су дужни да дпставе лекарскп увреое кап дпказ п 

здравственпј сппспбнпсти за ппслпве за кпје се заснива радни пднпс. 

5. 

Рпк за ппднпшеое пријава је псам (8) дана пд дана пбјављиваоа пгласа у дневнпм листу 

„Пплитика“. 

Оглас пбјавити на интернет презентацији Завпда. 

 

6. 

Непптпуне и неблагпвремене пријаве неће се разматрати. 

7. 

Прилпжена дпкументација за пглас се неће враћати кандидатима. 
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8. 

Кандидати кпји буду изабрани неће се ппсебнп пбавештавати п резултатима пгласа, већ ће 

резултати бити пбјављени на сајту Завпда ( www.rzsport.gov.rs) 

9. 

Пријаве се ппднпсе личнп у секретаријату Завпда за сппрт и медицину сппрта Републике Србије, 

Бепград, Кнеза Вишеслава 72 или путем преппручене ппште на адресу: 

Завпда за сппрт и медицину сппрта Републике Србије, Бепград, Кнеза Вишеслава 72 са наппменпм 

„ за кпнкурс“ и наппменпм за кпје местп се кпнкурише. 

Осаба задужена за кпнтакт: дипл. правник Драган Вучетић, тел. 066 6410 700. 

 

У Бепграду 29.11.2017.гпдине 

 

                                                                                                                                         Д и р е к т п р 

                                                                                                                                    мр Гпран Бпјпвић 

http://www.rzsport.gov.rs/

