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Е1: Радна места у обласи истраживања, развоја и медицине спорта
РАДНО МЕСТО: ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
1. Шифра радног места
2. Назив радног места
Директор установе
3. Група и подгрупа радних места Е/Е1
(хоризонтална класификација)
4. Платна
група
(вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема
Високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету
7. Захтевана додатна знања / испити – Знање рада на рачунару
– Знање једног светског језика
8. Захтевана искуства (трајање)
7 година радног искуства у струци
9. Типичан/општи опис посла
– Заступа и представља установу
– Планира, организује, руководи и контролише рад сарадника и непосредно
подређених руководилаца Сектора
– Планира, руководи, организује и усмерава рад установе
– Оцењује учинак непосредно подређених
– Предлаже развојне планове
– Предлаже годишњи финансијски план
– Учествује у раду управног одбора
– Организује извршење одлука управног одбора
– Спроводи активности на обезбеђивању законитости рада, коришћења и располагања
средствима установе
– Доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
– Одлучује о образовању савета, односно ангажовању саветника за одређена стручна
питања
– Обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и другим општим актима
установе

РАДНО МЕСТО: ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
1. Шифра радног места
2. Назив радног места
Помоћник директора установе
3. Група и подгрупа радних места
Е/Е1
(хоризонтална класификација)
4. Платна
група
(вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема
Високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету
7. Захтевана додатна знања / испити – Знање једног светског језика
– Знање рада на рачунару
8. Захтевана искуства (трајање)
3 године радног искуства у струци
9. Типичан/општи опис посла
– Помаже директору у планирању, руковођењу и организацији рада у делокругу рада
за који је одговоран/одговорна
– Руководи и контролише рад непосредно подређених сарадника
– Организује, координира и контролише рад организационих делова сектора или
одељења из његове надлежности
– Обезбеђује примену законске регулативе и процедура из области делатности Сектора
којим руководи
– Контролише реализацију преузетих обавеза
– Делегира радне задатке непосредно подређенима у оквиру сектора и контролише
њихово извршење
– Прати и оцењује учинак запослених и извештава директора установе
– Предлаже распоред извршилаца и води њихов каријерни развој
– Даје предлоге за пословни развој и побољшања квалитета рада сектора и установе
– Обезбеђује ефикасну сарадњу са другим секторима установе
– Прати стручну литературу, усавршава се и предлаже примену иновација и најбоље
праксе у установи

РАДНО МЕСТО: ДИРЕКТОР СПОРТСКОГ ХОТЕЛА- КАМПА
1. Шифра радног места
2. Назив радног места
Директор спортског хотела- кампа
3. Група и подгрупа радних места Е/Е1
(хоризонтална класификација)
4. Платна
група
(вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема
Високо на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету
или
Високо образовање на студијама првог степена
у обиму од 180 ЕСПБ бодова (основне
академске,
односно
струковне
студије),
студијама у трајању од три године или више
образовање по пропису који је важио до 10. 09.
2005. године.
7. Захтевана додатна знања / испити - знање енглеског језика
8. Захтевана искуства (трајање)
4 године радног искуства
9. Типичан/општи опис посла
Координира активности свих организационих целина
– Утврђује методе планирања и праћења пословања,
– Утврђује политику залиха,
– Одговара за спровођење санитарних, противпожарних и свих мера по основу
заштите на раду и заштите човекове околине.
– Износи резултате пословања управном одбору,
– Организује истраживање тржишта,
– Контролише формирање и потписује понуде,
– Уговара послове и организује и контролише извршавања свих уговорених послова,
– Уговара испоруку робе са добављачима,
– Контролише фактурисање услуга и контролише њихову наплату,
– Обезбеђује услове за испуњавање захтева ХАЦЦП стандарда.

РАДНО МЕСТО: САВЕТНИК ДИРЕКТОРА

–
–
–
–

1. Шифра радног места
2. Назив радног места
Саветник директора
3. Група и подгрупа радних Е/Е1
места
(хоризонтална
класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема
Високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер
академским
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету
7. Захтевана додатна знања / – Знање једног светског језика
испити
– Знање рада на рачунару
8. Захтевана искуства (трајање)
5 година рада у струци
9. Типичан/општи опис посла
Прати и унапређује организацију вођења и управљања инфраструктурама које се
користе у обављању делатности из области спорта и рекреације
Израђује анализе и студије везане за будући развој установе
Прати светске трендове и сходно томе предлаже мере за проширење обима и
садржаја услуга
Предлаже активности за унапређења пословања установе.

РАДНО МЕСТО: СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА СТРУЧНИ И РАЗВОЈНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД У СПОРТУ
1. Шифра радног места
2. Назив радног места

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Специјалиста
за
стручни
и
развојноистраживачки рад у спорту
3. Група и подгрупа радних Е/Е1
места
(хоризонтална
класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема
Високо образовање основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер
академским
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету
7. Захтевана додатна знања / – Експертиза
у
домену
биомеханике,
испити
физиологије вежбања и/или друге области
повезане са спортском науком (пројекти,
учешће на пројектима, усавршавања,
публикације и сл.)
– Знање једног светског језика
– Знање рада на рачунару
8. Захтевана искуства (трајање)
3 године радног искуства у струци
9. Типичан/општи опис посла
Асистира у усмеравању, организовању, координирању и контроли рада
организационих делова сектора – одељења
Обавља истраживачке послове из области спорта
Обезбеђује примену законске регулативе и процедура из области делатности Сектора
Предлаже краткорочне активности из области рада Сектора
Предлаже развојне активности
Предлаже унапређења у области пословног развоја и побољшања квалитета рада
Сектора
Развија и предлаже пословне стандарде и процедуре
Прати стручну литературу, усавршава се у својој области рада и пише стручне
радове
Остварује сарадњу са осталим секторима.

РАДНО МЕСТО: СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И
РЕКРЕАЦИЈУ
1. Шифра радног места
2. Назив радног места

9.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Специјалиста за физичко васпитање и
рекреацију
3. Група и подгрупа радних Е/Е1
места
(хоризонтална
класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема
Високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер
академским
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету
7. Захтевана додатна знања / – Знање једног светског језика
испити
– Знање рада на рачунару
8. Захтевана искуства (трајање)
3 година рада у струци
9. Типичан/општи опис посла
Учествује у планирању и програмирању рада Одељења и даје предлоге шефу
одељења за унапређивање стручног рада
Обавља интерну и екстерну саветодавну активност из области за коју је стручан
Учествује у изради развојних пројеката од ширег интереса, и у обављању послова
који су предвиђени Законом о спорту
Израђује стручне анализе, пише извештаје и предлаже одговарајуће мере
Врши обраду библиографске грађе и израду библиографије физичке културе у
целини, као и тематских библиографија за поједине области
Учествује у пословима везаним за припрему и уређивање публикација које публикује
установа
Учествује у раду тимова за реализацију развојних пројеката у спорту
Прати најновија достигнућа у домаћој и страној стручној и научној литератури и
периодици из области спорта, физичког васпитања и спортске рекреације и стара се о
њиховом трансферу у непосредну праксу
Учествује у раду тимова за израду норматива по спортовима, спортским
дисциплинама и спортским активностима
Учествује у утврђивању степена тренираности спортиста, обавља лабораторијска и
теренска тестирања физичких способности деце, омладине и одраслих
Учествује у анализама такмичарске активности, консултацијама са кадровима који
раде у спорту и пружању стручно-саветодавне помоћи спортистима, тренерима и
спортским организацијама
Учествује у анализама и интерпретацији резултата мерења (тестирања) на основу
израђених норматива
Сарађује са спортским организацијама и институцијама у земљи и иностранству у
циљу прикупљања и размене стручних информација
Прати стручну литературу, усавршава се у овој области и пише стручне радове.

РАДНО МЕСТО: СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА АНАЛИТИКУ У СПОРТУ
1. Шифра радног места
2. Назив радног места
Специјалиста за аналитику у спорту
3. Група и подгрупа радних места Е/Е1
(хоризонтална класификација)
4. Платна
група
(вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема
Високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер
академским
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
7. Захтевана додатна знања / –
Знање једног светског језика
испити
–
Знање рада на рачунару
–
Експертиза у домену биомеханике,
физиологије вежбања и/или друге области
повезане са спортском науком (учешће на
пројектима, усавршавања, публикације и сл.)
8. Захтевана искуства (трајање)
–
3 године радног искуства у струци
9. Типичан/општи опис посла
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Учествује у планирању и програмирању рада Одељења и даје предлоге шефу
одељења за унапређивање стручног рада
Обавља интерну и екстерну саветодавну активност из области за коју је стручан
Учествује у изради развојних пројеката од ширег интереса, и у обављању послова
који су предвиђени Законом о спорту
Израђује стручне анализе, пише извештаје и предлаже одговарајуће мере
Врши обраду библиографске грађе и израду библиографије физичке културе у
целини, као и тематских библиографија за поједине области
Учествује у пословима везаним за припрему и уређивање публикација које издаје
установа
Учествује у раду тимова за реализацију развојних пројеката у спорту
Прати најновија достигнућа у домаћој и страној стручној и научној литератури и
периодици из области спорта, физичког васпитања и спортске рекреације и стара се о
њиховом трансферу у непосредну праксу
Учествује у раду тимова за израду норматива по спортовима, спортским
дисциплинама и спортским активностима
Учествује у утврђивању степена тренираности спортиста, обавља лабораторијска и
теренска тестирања физичких способности деце, омладине и одраслих
Учествује у анализама такмичарске активности, консултацијама са кадровима који
раде у спорту и пружању стручно-саветодавне помоћи спортистима, тренерима и
спортским организацијама
Учествује у анализама и интерпретацији резултата мерења (тестирања) на основу

–
–

израђених норматива
Сарађује са спортским организацијама и институцијама у земљи и иностранству у
циљу прикупљања и размене стручних информација
Прати стручну литературу, усавршава се у овој области и пише стручне радове

РАДНО МЕСТО: СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ИНДОК
1. Шифра радног места
2. Назив радног места
Специјалиста за Индок
3. Група и подгрупа радних места Е/Е1
(хоризонтална класификација)
4.
4. Платна група (вертикална
класификација)
5.
5. Платни разред
6.
6. Захтевана стручна спрема
Високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер
академским
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
7.
7. Захтевана додатна знања / – Знање једног светског језика
испити
– Знање рада на рачунару
8.
8. Захтевана искуства (трајање)
3 година рада у струци
9. Типичан/општи опис посла
– Учествује у планирању и програмирању рада Одељења и даје предлоге шефу
одељења за унапређивање стручног рада
– Обавља интерну и екстерну саветодавну активност из области за коју је стручан
– Учествује у изради развојних пројеката који се односе на развој спортских ресурса у
Републици предвиђених Законом о спорту (одржавање база за вођење матичних
евиденција у спорту)
– Обавља стручне анализе и пише извештаје и предлаже мере за унапређивање
стручног рада
– Врши обраду библиографске грађе
– Учествује у раду тимова за израду категоризације спортова и спортиста
– Учествује у пословима везаним за припрему и уређивање публикација установе
– Учествује у раду тимова за реализацију развојних пројеката у спорту
– Прати најновија достигнућа у домаћој и страној стручној и научној литератури и
периодици из ибласти спорта, физичког васпитања и спортске рекреације и стара се
о њиховом трансферу у непосредну праксу
– Учествује у раду тимова за израду норматива по спортовима, спортским
дисциплинама и спортским активностима у функцији: пола, узраста и степена
физичке припремљеност
– Учествује у утврђивању степена тренираности спортиста, обавља лабораторијска и
теренска тестирања физичких способности деце, омладине и одраслих
– Учествује у анализама такмичарске активности, консултацијама са кадровима који
раде у спорту и пружању стручно-саветодавне помоћи спортистима, тренерима и
спортским организацијама
– Учествује у анализама и интерпретацији резултата мерења (тестирања) на основу
израђених норматива
– Сарађује са спортским организацијама и институцијама у земљи и иностранству у
циљу прикупљања и размене стручних информација
– Прати стручну литературу, усавршава се у овој области и пише стручне радове.
2.
3.

РАДНО МЕСТО: АНАЛИТИЧАР ЗА СПОРТ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1. Шифра радног места
2. Назив радног места
Аналитику за спорт
3. Група и подгрупа радних Е/Е1
места
(хоризонтална
класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема
Високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер
академским
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
7. Захтевана додатна знања / – Знање једног светског језика
испити
– Знање рада на рачунару
8. Захтевана искуства (трајање)
3 године рада у струци
9. Типичан/општи опис посла
Асистира и учествује у планирању, програмирању и реализацији истраживачког рад
из области за коју је стручан
Асистира и учествује у унапређивању методологије стручног рада и израђује нове и
усавршава постојеће инструменте спортске дијагностике и прогностике, као и
њихову примену у спорту
Израђује нормативе по спортовима, спортским дисциплинама и спортским
активностима у функцији: пола, узраста и степена физичке припремљености
Асистира у утврђивању степена тренираности спортиста, обавља лабораторијска и
теренска тестирања нивоа опште физичке припреме
Анализира такмичарску активност
Анализира дневнике рада
Обавља консултације са тренерима и спортистима
Анализира и интерпретира резултате мерења (тестирања) по основу израђених
норматива
Спроводи трансфер научних знања (информација) у технолошке поступке и
методику обучавања, вежбања, тренинга и такмичења
Пружа стрчно-саветодавну помоћ спортистима, тренерима и спортским
организацијама
Прати стручну литературу, усавршава се у овој области и пише стручне радове

РАДНО МЕСТО: АНАЛИТИЧАР ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈУ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1. Шифра радног места
2. Назив радног места
Аналитичар за физичко васпитање и рекреацију
3. Група и подгрупа радних Е/Е1
места
(хоризонтална
класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема
Високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер
академским
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
7. Захтевана додатна знања / – Знање једног светског језика
испити
– Знање рада на рачунару
8. Захтевана искуства (трајање)
3 године рада у струци
9. Типичан/општи опис посла
Учествује у планирању, програмирању, и реализацији истраживачки рад
Асистира у унапређењу методологије стручног рада, израђује нове и усавршава
постојеће инструменте дијагностике и прогностике и примењујњ их у пракси
Учествује у изради норматива физичких способности и физичког развоја
становништва по узрасту и полу
Утврђује и прати ниво физичких способности и физичког развоја становништва,
обавља лабораторијска и теренска тестирања
Обавља послове планирања, програмирања организације и реализације спортскорекреативних активности
Анализира дневнике рада
Обавља консултације са становништвом и пружа стручно-саветодавну помоћ
Анализира и интерпретира резултате мерења (тестирања) по основу израђених
норматива
Спроводи трансфер научних знања (информација) у технолошке поступке и
методику обучавања, вежбања, тренинга и такмичења
Организује припрему спортских терена, објеката и реквизита за кориснике
Прати стручну литературу, усавршава се у овој области и пише стручне радове

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

РАДНО МЕСТО: АНАЛИТИЧАР ЗА ИНДОК
1. Шифра радног места
2. Назив радног места
Аналитичар за ИНДОК
3. Група и подгрупа радних места Е/Е1
(хоризонтална класификација)
4.
Платна
група
(вертикална
класификација)
5.
Платни разред
6. Захтевана стручна спрема/врста Високо образовање на основним академским
образовања
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер
академским
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
7. Захтевана додатна знања / испити
– Знање рада на рачунару
– Знање једног светског језика
8. Захтевана искуства (трајање)
3 годинa рада у струци
9. Типичан/општи опис посла
– Учествује у планирању и програмирању рада ИНДОК одељења
– Учествује у раду тимовижа за организацију и реализацију стручних скупова које
организује одељење ИНДОК
– Учествује у писању развојних пројекта који се односе на развој спортских ресурса у
Републици предвиђених Законом о спорту (одржавање база за вођење матичних
евиденција у спорту)
– Обавља или асистира у стручним анализама и пише извештаје и предлаже мере за
унапређивање стручног рада
– Врши обраду библиографске грађе и израду библиографија физичке културе у
целини или за поједине области
– Учествује у раду тимова за израду категоризације спортова и спортиста у Републици
– Учествује у пословима везаним за припрему и уређивање публикација које издаје
установа
– Учествује у раду тимова за реализацију развојних пројеката у спорту
– Прати најновија достигнућа у домаћој и страној стручној и научној литератури и
периодици из области спорта, физичког васпитања и спортске рекреације и стара се о
њиховом трансферу у непосредну праксу
– Учествује у раду тимова за израду норматива по спортовима, спортским
дисциплинама и спортским активностима у функцији: пола, узраста и степена
физичке припремљеност
– Учествује у утврђивању степена тренираности спортиста, обавља лабораторијска и
теренска тестирања физичких способности деце, омладине и одраслих
– Учествује у анализама такмичарске активности, консултацијама са кадровима који
раде у спорту и пружању стручно-саветодавне помоћи спортистима, тренерима и
спортским организацијама
– Учествује у анализама и интерпретацији резултата мерења (тестирања) на основу
израђених норматива
– Сарађује са спортским организацијама и институцијама у земљи и иностранству у
циљу прикупљања и размене стручних информација
– Прати стручну литературу, усавршава се у овој области и пише стручне радове

РАДНО МЕСТО: САРАДНИК ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈУ
1. Шифра радног места

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2. Назив радног места
Сарадник за физичко васпитање и рекреацију
3. Група и подгрупа радних Е/Е1
места
(хоризонтална
класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема
Високо на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 или 180 ЕСПБ бодова,
мастер
академским
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
7. Захтевана додатна знања / – Знање једног светског језика
испити
– Знање рада на рачунару
8. Захтевана искуства (трајање)
1 година рада у струци
9. Типичан/општи опис посла
Асистира у планирању, програмирању и реализацији спортско-рекреативних
активности
Асистира у истраживању, осмишљавању, програмирању и реализацији потреба
специфичног дела популације
Помаже у унапређивању технологије и методологије стручног рада
Учествује у утврђивању и праћењу степена физичког развоја и физичке способности
корисника спортско-рекреативних садржаја
Асистира у изради норматива који се односе на: пол, узраст и степен физичке
припремљености
Пружа мање комплексну стручно-саветодавну помоћ из области рекреације
Сарађује са другим организационим деловима сектора
Контактира са корисницима услуга,
Организује припрему спортских терена, објеката и реквизита за кориснике
Прати стручну литературу и усавршава се у овој области

РАДНО МЕСТО: САРАДНИК ЗА АНАЛИТИКУ У СПОРТУ
1. Шифра радног места
2. 2. Назив радног места
Сарадник за аналитику у спорту
3. 3. Група и подгрупа радних места Е/Е1
(хоризонтална класификација)
4. 4.
Платна
група
(вертикална
класификација)
5. 5. Платни разред
6. 6. Захтевана стручна спрема
Високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
7. 7. Захтевана додатна знања / испити
– Знање једног светског језика
– Знање рада на рачунару
8. 8. Захтевана искуства (трајање)
1 година рада у струци
9. 9. Типичан/општи опис посла
– Асистира у планирању, програмирању и реализацији аналитичких активности у
спорту
– Помаже у унапређивању технологије и методологије стручног рада
– Учествује у утврђивању и праћењу степена тренираности спортиста
– Асистира у анализи такмичарских активности
– Асистира у анализи дневника рада
– Асистира у изради норматива по спортовима, који се односе на: пол, узраст и степен
физичке припремљености
– Учествује у анализи и интерпретацији резултата мерења на основу норматива
– Пружа мање комплексну стручно-саветодавну помоћ спортистима, тренерима и
спортским организацијама
– Сарађује са другим организационим деловима сектора
– Контактира са корисницима услуга,
– Прати стручну литературу и усавршава се у овој области

РАДНО МЕСТО: САРАДНИК ЗА ИНДОК
1. Шифра радног места
10. 2. Назив радног места
Асистент (Сарадник) за ИНДОК
11. 3. Група и подгрупа радних места Е/Е1
(хоризонтална класификација)
12. 4.
Платна
група
(вертикална
класификација)
13. 5.
Платни разред
14. 6. Захтевана стручна спрема
Високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер
академским
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
15. 7. Захтевана додатна знања / испити
– Знање једног светског језика
– Знање рада на рачунару
16. 8. Захтевана искуства (трајање)
1 годинa рада у струци
17. 9. Типичан/општи опис посла
– Асистира у програмирању и реализацији развојних и истраживачких радова из
области из које је стручан
– Асистира у организацији и реализацији стручних скупова које организује одељење
ИНДОК
– Асистира у изради развојних пројеката који се односе на развој спортских ресурса у
Републици предвиђених Законом о спорту (одржавање база за вођење матичних
евиденција у спорту)
– Помаже у обављању стручних анализа и пише извештаје и предлаже мере за
унапређивање стручног рада
– Учествује и врши обраду библиографске грађе и израду библиографија физичке
културе у целини као и тематских библиографија за поједине области
– Учествује у раду тимова за израду категоризације спортова и спортиста у Републици
– Учествује у пословима везаним за припрему и уређивање публикација
– Учествује у раду тимова за реализацију развојних пројеката у спорту
– Прати најновија достигнућа у домаћој и страној стручној и научној литератури и
периодици из области спорта, физичког васпитања и спортске рекреације и стара се о
њиховом трансферу у непосредну праксу
– Учествује и помаже у раду тимова за израду норматива по спортовима, спортским
дисциплинама и спортским активностима у функцији: пола, узраста и степена
физичке припремљеност
– Помаже у утврђивању степена тренираности спортиста, асистира у обављању
лабораторијских и теренских тестирања физичких способности деце, омладине и
одраслих
– Учествује у анализама такмичарске активности,
– Асистира у изради анализа и интерпретацији резултата мерења (тестирања) на
основу израђених норматива
– Прати стручну литературу, усавршава се у овој области и пише стручне радове

РАДНО МЕСТО: ЛЕКАР ОПШТЕ ПРАКСЕ- ДОКТОР МЕДИЦИНЕ
1. Шифра радног места
2. Назив радног места
3. Група и подгрупа радних
места (хоризонтална
класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема

–
–
–
–
–
–
–
–

ЛЕКАР ОПШТЕ ПРАКСЕ- ДОКТОР
МЕДИЦИНЕ
Е/Е1

Високо образовање, завршене студије другог
степена (дипломске академске студије – мастер
или специјалистичке струковне студије или
специјалистичке академске студије, или
основне студије у трајању најмање 5 година)
–
Знање једног светског језика
–
Основно познавање рада на рачунару
1 година рада у струци

7. Захтевана додатна знања /
испити
8. Захтевана искуства (трајање)
9. Типичан/општи опис посла
Обавља прегледе спортиста, поставља дијагнозу и прописује терапију
Учествује у утврђивању степена тренираности спортиста: здравствени статус,
фунционалне могућности, спортска исхрана, коришћење дијететских
производа,спортске повреде, допинг и др.
У сарадњи са лекаром специјалистом медицине спорта прегледа резултате
лабораторијских испитивања
Пружа стручну саветодавну помоћ спортистима и тренерима у овој области
Пружа прву помоћ у случају повреда и врши збрињавање повреда
Рукује одговарајућим апаратима и инструментима
Учествује у интерпретацији резултата мерења и давању закључака о спортској
способности
Прати стручну литературу и усавршава се у овој области

РАДНО МЕСТО: ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1. Шифра радног места
2. Назив радног места
Лекар специјалиста
3. Група и подгрупа радних места Е/Е1
(хоризонтална класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема
Високо образовање, 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 одговарајуће медицинске
области
7. Захтевана додатна знања /
–
Знање једног светског језика
испити
–
Основно познавање рада на рачунару
8. Захтевана искуства (трајање)
1 година рада у струци
9. Типичан/општи опис посла
Обавља прегледе спортиста, поставља дијагнозу, прописује и координира терапију
Обавља тестирање мишићних способности
Врши испитивања здравственог стања и функционалних могућности спортиста уз
предлог мера за њихово побољшање
Даје мишљење о способности спортиста за тренинг и наступ на спортским
такмичењима на основу клиничког прегледа и лабораторијских испитивања
Рукује правилно апаратима и инструментима
Оверава тaкмичарске књижице за спортску способност
Учествује у утврђивању степена тренираности спортиста: лабораторијска и теренска
испитивања функционалних могућности спортиста
Пружа стручну саветодавну помоћ спортистима и тренерима у оквиру проблема
спортског тренинга: здравствени статус, функционалне могућности, спортска
исхрана, коришћење дијететских производа, спортске повреде, допинг и др.
Прати стручну литературу, усавршава се у овој области и пише стручне радове
Остварује сарадњу са осталим одељењима

РАДНО МЕСТО: МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР
1. Шифра радног места
2. Назив радног места
3. Група и подгрупа радних
места (хоризонтална
класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема

–
–
–
–
–
–
–

Медицински биохемичар
Е/Е1

Високо образовање, 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 медицинске
биохемије
–
Знање једног светског језика
–
Основно познавање рада на рачунару
1 година рада у струци

7. Захтевана додатна знања /
испити
8. Захтевана искуства (трајање)
9. Типичан/општи опис посла
Врши организационе припреме у биохемијској лабораторији
Спроводи стручни надзор у биохемијској лабараторији
Спроводи сигурносне мере у рутинском лабораторијском раду
Спроводи мере за складиштење, обележавање и уклањање опасног медицинског
отпада
Врши хематолошке и биохемијске анализе крви и анализе крви и урина по одрђеној
методологији
Врши контролу хематолошких и биохемијских анализа
Врши обраду резултата

РАДНО МЕСТО: ПСИХОЛОГ
1. Шифра радног места
2. Назив радног места
3. Група и подгрупа радних
места (хоризонтална
класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема

–
–
–
–
–

Психолог
Е/Е1

Високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету
–
Знање једног светског језика
–
Основно познавање рада на рачунару
1 година рада у струци

7. Захтевана додатна знања /
испити
8. Захтевана искуства (трајање)
9. Типичан/општи опис посла
Врши испитивања, проучавања и анализу психолошких својстава спортиста
Учествује у тестирању степена тренираности спортиста, оцењујући психолошка
својства
Обавља социометријска испитивања, анализе и интерпретације структуре и
динамике спортске групе
Пружа стручну саветодавну помоћ у психодијагностици и примени психолошких
метода и техника спортистима, тренерима и другим учесницима у спорту
Прати стручну литературу, усавршава се у овој области и пише стручне радове

РАДНО МЕСТО: ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА- ТЕХНИЧАР

–
–
–
–
–
–
–
–
–

1. Шифра радног места
2. Назив радног места
Виша медицинска сестра- техничар
3. Група и подгрупа радних места Е/Е1
(хоризонтална класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема
Високо образовање на студијама првог степена
у обиму од 180 ЕСПБ бодова (основне
академске, односно струковне студије), у
трајању од три године или више образовање по
пропису који је важио до 10. 09. 2005.
7. Захтевана додатна знања /
Основно познавање рада на рачунару
испити
8. Захтевана искуства (трајање)
1 година рада у струци
9. Типичан/општи опис посла
Врши организационо-техничке припреме за медицинске, физиолошке и биохемијске
прегледе, антропометријска мерења и тестирања у лабораторијским и теренским
условима
Врши евиденцију о обављеним услугама у сектору медицине спорта
Непосредно учествује у спиро-ергометријским испитивањима
Пружа прву помоћ
Обавља друге припремне поступке у оквиру прегледа и тестирања (ЕКГ, снимања и
др.)
Рукује одговарајућим апаратима и инструментима
Стара се о набавци неопходног потрошног и другог материјала за несметан рад
Уноси податке у рачунар и врши њихову обраду
Стручно се усавршава

РАДНО МЕСТО: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР
1. Шифра радног места
2. Назив радног места
3. Група и подгрупа радних места
(хоризонтална класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема

–
–
–
–
–
–
–

Медицинска сестра - техничар
Е/Е1

Средња стручна спрема, односно IV степен
стручне спреме, смер: медицинска сестратехничар
Основно познавање рада на рачунару

7. Захтевана додатна знања /
испити
8. Захтевана искуства (трајање)
1 година рада у струци
9. Типичан/општи опис посла
Врши организационо-техничке припреме за медицинске, физиолошке и биохемијске
прегледе, мерења и тестирања у лабораторијским и теренским условима
Непосредно учествује у спиро-ергометријским испитивањима (припрема
испитаника, контрола праћених параметара)
Пружа прву помоћ спортистима
Врши антропометријска мерења по налогу лекара и обавља друга мерења у оквиру
прегледа и тестирања (ЕКГ, снимања и др.)
Рукује одговарајућим апаратима и инструментима
Стара се о набавци неопходног потрошног и другог материјала за несметан рад
По потреби врши наплату услуга од корисника у складу са прописима и општим
актима

РАДНО МЕСТО: ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР- ЛАБОРАНТ
1. Шифра радног места
2. Назив радног места
3. Група и подгрупа радних места
(хоризонтална класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема

–
–
–
–
–
–
–
–

Виши санитарни техничар- лаборант
Е/Е1

Високо образовање на студијама првог степена
у обиму од 180 ЕСПБ бодова (основне
академске, односно струковне студије), у
трајању од три године или више образовање по
пропису који је важио до 10. 09. 2005.
Основно познавање рада на рачунару

7. Захтевана додатна знања /
испити
8. Захтевана искуства (трајање)
1 година рада у струци
9. Типичан/општи опис посла
Врши организационо-техничке припреме за рад у лабораторији (стерилизација,
припрема лабораторијског стакла, прибора и апарата за рад, припрема потребних
реагенаса за анализе)
Узима узорке за анализу (крв, урин)
Врши хематолошке и биохемијске анализе крви и анализе крви и урина по одрђеној
методологији
Врши обраду резултата
Евидентира утрошак и благовремено врши требовање хемикалија, за биохемијске
анализе тестова, лабораторијског стакла и прибора
Стара се о набавци неопходног потрошног и другог материјала за несметан рад
лабораторије и одржавање њених просторија
Уноси податке у рачунар и врши њихову обраду
Стручно се усавршава

РАДНО МЕСТО: МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР - ЛАБОРАНТ

–
–
–
–
–

1. Шифра радног места
2. Назив радног места
Медицински техничар - лаборант
3. Група и подгрупа радних места Е/Е1
(хоризонтална класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема
Средња стручна спрема, односно IV степен
стручне спреме, медицинска школа –
лабораторијски техничар
7. Захтевана додатна знања /
Основно познавање рада на рачунару
испити
8. Захтевана искуства (трајање)
1 година рада у струци
9. Типичан/општи опис посла
Врши припреме за рад у лабораторији (стерилизација, припрема лабораторијског
стакла, прибора и апарата за рад, припрема потребних реагенаса за анализе)
Узима узорке за анализу (крв, урин)
Врши хематолошке и биохемијске анализе крви и анализе крви и урина по одрђеној
методологији
Врши обраду резултата
Евидентира утрошак и благовремено врши требовање хемикалија, тестова,
лабораторијског стакла и прибора

РАДНО МЕСТО: ФИЗИОТЕРАПЕУТ

–
–
–
–
–
–
–

1. Шифра радног места
2. Назив радног места
Физиотерапеут
3. Група и подгрупа радних места Е/Е1
(хоризонтална класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема
Високо образовање на студијама првог степена
у обиму од 180 ЕСПБ бодова (основне
академске, односно струковне студије), у
трајању од три године или више образовање по
пропису који је важио до 10. 09. 2005.
7. Захтевана додатна знања /
Основно познавање рада на рачунару
испити
8. Захтевана искуства (трајање)
1 година рада у струци
9. Типичан/општи опис посла
Врши организационо-техничке припреме за медицинске и физиотерапеутске
прегледе,
Пружа прву помоћ спортистима
Врши антропометријска мерења
Врши кинези терапију
Рукује одговарајућим апаратима и инструментима пружајући услуге по налогу
специјалисте физикалне медицине и рехабилитације, и контролише исправност
апарата
Стара се о набавци неопходног потрошног и другог материјала
Уноси податке у рачунар и обрађује их

РАДНО МЕСТО: ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ

–
–
–
–

1. Шифра радног места
2. Назив радног места
Доктор стоматологије
3. Група и подгрупа радних места Е/Е1
(хоризонтална класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема
Високо образовање, завршене студије другог
степена (дипломске академске студије – мастер
или специјалистичке струковне студије или
специјалистичке академске студије, или
основне студије у трајању најмање 5 година)
7. Захтевана додатна знања /
– Знање једног светског језика
испити
– Основно познавање рада на рачунару
8. Захтевана искуства (трајање)
1 година рада у струци
9. Типичан/општи опис посла
Обавља прегледе уста и зуба
Обавља стоматолошки здравствено-васпитни рад са спортистима
Указује прву помоћ и врши збрињавање повреда уста и зуба
Даје мишљење о оралном здрављу спортиста, а по потреби и предлог о третману
код одговарајућег специјалисте

Е2: Радна места у области контроле и спречавања допинга у спорту

РАДНО МЕСТО: ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
1. Шифра радног места
2. Назив радног места
3. Група и подгрупа радних
места (хоризонтална
класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема

7. Захтевана додатна знања /
испити

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Директор установе
Е/Е2

Високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету
У складу са чл. 24 и 28. Закона о спречавању
допинга у спорту:
Врхунски спортиста или истакнути спортски
стручњак из професија које су од значаја за
спречавање допинга у спорту (експерти
спортске медицине, експерти за токсикологију и
фармакологију, правни експерти за проблем
допинга и спортског права, експерти за
клиничку биохемију, експерти за биомеханику,
врхунски спортски стручњаци)
- експертско знање из Законом дефинисаних
области
- знање енглеског језика
7 година радног искуства

8. Захтевана искуства (трајање)
9. Типичан/општи опис посла
Заступа установу
Планира, организује, руководи и контролише рад непосредно подређених сарадника
Планира, руководи, организује и усмерава рад установе
Оцењује учинак непосредно подређених
Извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење
Стара се о законитости рада установе и одговара за законитост рада
Предлаже програм рада и развојне планове установе
Заступа и представља установу и договара се са представницима Међународног
олимпијског комитета, Светске антидопинг Установе, Савета Европе у оквиру
CAHAMA и мониторинг групе и међународним спортским федерацијама
Учествовује у изради правне регулативе допинга и њене примене
Учествује у организацији међународних такмичења
Прати развој у области антидопинга, анализира га и усваја нове антидопинг

политике и имплементира
– Сарађује са установама у земљи и иностранству које се баве спортским наукама,
медицином и антидопингом
– Обезбеђује примену процедура о заштити података о личности над којима се врше
радње обраде у сврхе спровођења антидопинг активности

РАДНО МЕСТО: ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
1. Шифра радног места
2. Назив радног места
3. Група и подгрупа радних места
(хоризонтална класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема

7. Захтевана додатна знања / испити
8. Захтевана искуства (трајање)

Помоћник директора установе
Е/Е2

Високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету
– Знање енглеског језика
– Знање рада на рачунару
Најмање 5 година радног искуства на истим или
сличним пословима

9. Типичан/општи опис посла
– Врши послове секретара Антидопинг одбора као другостепеног националног тела за
утврђивање повреда антидопинг правила
– Организује и усмерава рад у стручним службама установе
– Обавља правне послове за потребе установе
– Прати, проучава и стара се о примени законских прописа и општих аката установе
– Комуницира са домаћим и међународним организацијама, антидопинг лабораторијма
за допинг контролу спортиста и животиња у иностранству, Светском антидопинг
агенцијом, међународним спортским федерацијама и свим антидопинг агенцијама
– Учествује у изради правне регулативе допинга и имплементирању закона од стране
свих спортских савеза у земљи
– Саветује спортске савезе у вези са утврђивањем повреда антидопинг правила
– Редовно допуњује базу повреда антидопинг правила Светске антидопинг Установе
подацима за праћење повреда антидопинг правила
– Прати рад и праксу Међународне арбитраже за спорт у Лозани
– Сарађује и комуницира са надлежним државним органима на пољу спречавања
допинга у спорту и процесуирања кривичних дела из Закона о спречавању допинга у
спорту
– Комуницира са органом надлежним за послове заштите података у вези са
изношењем збирки података о личности у иностранство и стара се о добијању
одговарајућих дозвола
– Израђује Информатор о раду и ажурира збирку података у Централном регистру
органа надлежног за послове заштите података
– Сарађује са Архивом Србије, стара се о вођењу архивске књиге, архивирању и
излучивању документације
– Води евиденцију допинг контролора и издатих квалификација
– Спроводи одлуке и наредбе директора
– Стара се о исправности и одржавању материјалних средстава установе

–
–
–
–
–
–
–

Израђује предлоге општих аката установе
Врши секретарске послове за Управни одбор
Води евиденције из области радних односа и врши кадровске послове
Стара се о припреми материјала за седнице органа Установе
Стара се о издавању „Службеног билтена“
Прати прес клипинг
Надзире обављање послова јавних набавки

РАДНО МЕСТО: КООРДИНАТОР ДОПИНГ КОНТРОЛЕ И ЕДУКАЦИЈЕ
1. Шифра радног места
2. Назив радног места
3. Група и подгрупа радних места
(хоризонтална класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема

7. Захтевана додатна знања / испити
8. Захтевана искуства (трајање)
9.
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Координатор допинг контроле и едукације
Е/Е2

– Стечено високо образовање на студијама 2
степена (дипломске - академске студије мастер) односно на основним студијама у
трајању од најмање 6 година
– Специјализација из области медицине везане
за проблематику допинга (лекар
специјалиста медицине спорта, лекар
специјалиста интерне медицине, лекар
специјалиста клиничке фармакологије)
– Знање енглеског језика
– Знање рада на рачунару
Најмање 5 година радног искуства на истим или
сличним пословима

Типичан/општи опис посла
Организује спровођење допинг контроле
Руководи радом допинг контролора и председава Одбором за допинг контролу
Представља установу и комуницира по питању допинг контроле и обуке са
антидопинг организацијама у иностранству и заступа по овим питањима установу у
међународним организацијама, Савету Европе, Светској антидопинг агенцији,
међународним спортским федерацијама, Међународном олимпијском комитету
Организује и координира сарадњу са државним органима и организацијама у области
спорта у вези са спречавањем допинга у спорту
Бави се научно-истраживачким радом из области допинга
Врши стручно медицинско вештачење и сведочење у име установе пред судовима и
тужилаштвима у вези са кривичним делима које предвиђа Закон о спречавању
допинга у спорту
Припрема план допинг контроле
Прати и проучава проблематику спровођења допинг контроле
Планира и спроводи организацију образовних и других кампања против допинга у
спорту
Учествује у припреми едукативног материјала
Организује и спроводи саветовања, семинаре, округле столове и издавање
публикација од стране Установе о питањима везаним за борбу против допинга у
спорту
Организује и спроводи благовремено обавештавање јавности о мерама које установа
предузима на борби против допинга
Прати и прикупља информације о мерама које се предузимају у другим земљама и
међународним спортским федерацијама на пољу спречавања допинга у спорту
Прати спровођење мера које је усвојила установа на спречавању допинга у спорту
Организује издавање „Doping free“ маркице и анализу суплемената на

контаминираност забрањеним супстанцама
– Усавршава се, прати и стиче знања из области медицине која су у вези са
спречавањем допинга у спорту, уз стицање и клиничког искуства из ових области
– Учествује у писању референтне литературе и чланака

РАДНО МЕСТО: КООРДИНАТОР НАЦИОНАЛНЕ РЕГИСТРОВАНЕ ТЕСТ
ГРУПЕ И ТУЕ ПРОЦЕСА
1. Шифра радног места
2. Назив радног места
3. Група и подгрупа радних места
(хоризонтална класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема

7. Захтевана додатна знања / испити
8. Захтевана искуства (трајање)

Координатор националне регистроване тест
групе и ТУЕ процеса
Е/Е2

– Стечено високо образовање на студијама 2
степена (дипломске-академске студије мастер) односно на основним студијама у
трајању од најмање 6 година
– Специјализација из области медицине везане
за проблематику допинга (лекар
специјалиста медицине спорта, лекар
специјалиста интерне медицине, лекар
специјалиста клиничке фармакологије)
– Знање енглеског језика
– Знање рада на рачунару
Најмање 5 година радног искуства на истим или
сличним пословима

9. Типичан/општи опис посла
– Руководи ТУЕ процесом (одобравање коришћења забрањених супстанци
спортистима у сврхе лечења)
– Координише рад ТУЕ одбора и организује посао на одобравању изузетака за
терапеутску употребу у земљи и иностранству
– Организује и координира функционисање и администрацију националне
регистроване тест групе и достављање образаца о локацији
– Дневно комуницира са Светском антидопинг агенцијом и међународним спортским
федерацијама, као и националним здравственим установама
– Издаје Мишљење о леку и Мишљење о дијететском суплементу у погледу присуства
забрањених супстанцу у року од 3 дана по подношењу захтева
– Врши стручно медицинско вештачење и сведочење у име Установе пред судовима и
тужилаштвима у вези са кривичним делима које предвиђа закон о спречавању
допинга у спорту
– Прати развој и усавршава знања из области клиничке фармакологије, спортске
исхране, суплементације и броматологије, као и познавања комплетне домаће и
светске законске регулативе везане за ову област, уз стицање и клиничког искуства
из наведених области
– Прати литературу и учествује у научним пројектима и писању књига и чланака из
области спортске исхране, суплементације, антидопинга и генерално спортске
медицине
– Стара се о ажурности података везаних за доступност спортиста из регистроване тест
групе за допинг контролу
– Учествује у припреми плана допинг контроле и планова за дугорочно елиминисање

допинга у спорту
– Остварује стручну међународну сарадњу на спречавању допинга у спорту
– Пружа потребне информације и савете организацијама и појединцима у области
спорта у вези допинг контроле
– Спроводи конитинуирану медицинску обуку олимпијских спортиста, стипендиста
Републике Србије, тренера, лекара, физотерапеута и осталог пратећег особља

РАДНО МЕСТО: АНАЛИТИЧАР МЕЂУНАРОДНОГ АДАМС СИСТЕМА И
АНТИДОПИНГ БАЗЕ ПОДАТАКА
1. Шифра радног места
2. Назив радног места
3. Група и подгрупа радних места
(хоризонтална класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема

7. Захтевана додатна знања / испити

8. Захтевана искуства (трајање)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aналитичар међународног АДАМС система
и антидопинг базе података
Е/Е2

Високо образовање на студијама првог
степена у обиму од 180 ЕСПБ бодова
(основне академске, односно струковне
студије), у трајању од три године или више
образовање по пропису који је важио до 10.
09. 2005.
- Познавање АДАМС система
- Познавање: Moodle, Joomla!, Word press,
PHP, MySQL, Javascript, Basic, Cobol,
Fortran, 8086 assembly, C, C++, Java, Android
програмирање
- Познавање рада и одржавања мреже
- Знање енглеског језика
- 3 година радног искуства на истим или
сличним пословима

9. Типичан/општи опис посла
Ради у међународном АДАМС систему и усклађује верзију АДАМС система на
српском језику са оригиналом на енглеском језику;
Организује рад на одржавању антидопинг база података које води Установа;
Програмерски, софтверски и логистички омогућава спровођење електронског
учења, а посебно онлајн тестова,
Прелама материјале за штампу и ради припрес за сва издања Установе,
Ажурира сајт Установе и оптимизује појаву Установе на друштвеним мрежама;
Контролише и стара се о уношењу података у базе података и о техничкој
исправности мрежне структуре и сигурности рада;
Инсталира потребне програме и води рачуна о лиценцама програма;
Комуницира са Интернет проваједерима у земљи и иностранству;
Одржава и сервисира финансијске софтвере;
Надзире мреже и базе у смислу спречавања неовлашћеног коришћења, злоупотребе
и ометања рада;
Одлучује о техничким питањима везаним за рад мреже;
Дефинише циљеве ИТ пројеката и захтеве системског развоја;
Развија и врши надзор над инсталацијама комуникационе и остале рачунарске
опреме;
Конфигурише систем и подешава перформансе;
Стара се о вођењу системске администрације, архивирању и чувању изворних
програма;

Е3: Радна места у установама физичке културе
РАДНО МЕСТО: ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
1. Шифра радно гместа
2. Назив радног места

Директор установе

3. Група и подгрупа радних места Е/Е3
(хоризонтална класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
Високо образовање на основним академским
6. Захтевана стручна спрема
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
ИЛИ
Високо образовање на студијама првог степена
у обиму од 180 ЕСПБ бодова (основне
академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим
образовањем по пропису који је важио до 10.
09. 2005.
/
7. Захтевана додатна знања /
испити
3 године радног искуства.
8. Захтевана искуства (трајање)
9. Типичан/општи опис посла
- Представља и заступа Установу- спортску организацију
- Организује и руководи процесом рада и води пословање Установе- спортске
организације
- Прати учинак запослених и спроводи корективне мере
- Одговара за законитост рада
- Предлаже програм рада и предузима мере за његово спровођење
- Предлаже годишњи финансијски план
- Подноси извештај о раду и резултатима пословања
- Извршава одлуке Управног одбора
- Доноси акт о организацији и систематизацији послова
- Закључује уговоре и врши друге правне послове
- Формира одборе и комисије за поједине послове, утврђује њихов број, састав и
надлежности (решењем)

РАДНО МЕСТО: ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
1. Шифра радно гместа
2. Назив радног места

Помоћник директора Установе

3. Група и подгрупа радних места Е/Е3
(хоризонтална класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
Високо образовање на основним академским
6. Захтевана стручна спрема
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету
или

7. Захтевана додатна знања /
испити
8. Захтевана искуства (трајање)

Високо образовање на студијама првог степена
у обиму од 180 ЕСПБ бодова (основне
академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим
образовањем по пропису који је важио до 10.
09. 2005.
/
Радно искуство 2 године

9. Типичан/општи опис посла
– Помаже директору у планирању, руковођењу и организацији рада установе
– Руководи и контролише рад непосредно подређених сарадника
– Обезбеђује примену законске регулативе и процедура из области делатности
Сектора којим руководи
– Прати и оцењује учинак запослених и извештава директора установе
– Даје предлоге за пословни развој и побољшања квалитета рада установе
– Прати рад организационих јединица
– Саставља потребне планове, програме и извештаје у циљу унапређења рада
Установе- спортске организације
– Обавља послове везане за реализацију одобрених пројеката
– По овлашћењу директора одлучује о појединачним правима, обавезама и
одговорностима из радног односа у складу са законом
– Прати стручну литературу, усавршава се и предлаже примену иновација и најбоље
праксе у установи

РАДНО МЕСТО: РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЗА СПОРТ У УСТАНОВИ
ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
1. Шифра радног места
2. Назив радног места

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Руководилац сектора за спорт у установи
физичке културе
3. Група и подгрупа радних места Е/Е3
(хоризонтална класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема
Високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету
ИЛИ
Високо образовање на студијама првог степена
у обиму од 180 ЕСПБ бодова (основне
академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим
образовањем по пропису који је важио до 10.
09. 2005.
7. Захтевана додатна знања /
– Знање једног светског језика
испити
– Знање рада на рачунару
8. Захтевана искуства (трајање)
3 године радног искуства
9. Типичан/општи опис посла
Планира, организује, руководи и контролише рад мањих организационих целина и
непосредно подређених сарадника
Сарађује и координира активности са руководством Установе и подноси извештаје о
раду сектора
Развија и обезбеђује примену процедура за осигурање квалитета рада запослених и
пружања услуга
Обезбеђује примену законске регулативе и процедура из области делатности
Сектора
Делегира радне задатке непосредно подређенима извршиоцима сектора и
контролише њихово извршење
Прати и оцењује учинак запослених
Учествује у припреми тендерске документације за јавне набавке
Предлаже пословну сарадњу са корисницима и одобрава или припрема нацрте
уговора и споразума
Планира активности из области рада Сектора и на унапређењу технолошког и
пословног развоја и побољшања квалитета
Надгледа извршење планова и спроводи корективне мере
Сарађује са спортским организацијама
Сарађује са другим секторима
Обезбеђује примену безбедносних политика и процедура
Усавршава се и прати светске трендове везане за рад спортских објеката

РАДНО МЕСТО: УПРАВНИК СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА
1. Шифра радног места
2. Назив радног места
3. Група и подгрупа радних места
(хоризонтална класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема

Управник спортског објекта
Е/Е3

Високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету.
ИЛИ
Високо образовање на студијама првог степена
у обиму од 180 ЕСПБ бодова (основне
академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим
образовањем по пропису који је важио до 10.
09. 2005.
– Знање једног светског језика
– Знање рада на рачунару
– 3 године радног искуства

7. Захтевана додатна знања /
испити
8. Захтевана искуства (трајање)
9. Типичан/општи опис посла
– Управља инфраструкуром која се користи у обављању делатности из области спорта
и рекреације
– Организује рад запослених распоређених на објекту
– израђује и распоред коришћења спортског објекта и прати и контролише
коришћења објекта од стране корисника
– Предлаже активности за унапређење рада спортских објеката
– Планира активности промоције спортских објеката
– Спроводи анкете о потребама и задовољству корисника и анализира резултате
– Врши дневне прегледе свих средстава, инсталација и реквизита и подноси извештај
руководиоцу
– Стара се о адекватном коришћењу спортских реквизита, средстава и машина
– Контролише поштовање распореда коришћења објекта
– Организује припрему објекта за све видове манифестација, такмичења и тренинга
– Примењује процедуре за безбедност корисника услуга и посетилаца
– Усавршава се и прати светске трендове везане за рад спортских објеката

РАДНО МЕСТО: ОРГАНИЗАТОР АКТИВНОСТИ У ФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ И
СПОРТУ
1. Шифра радног места
2. Назив радног места
3. Група и подгрупа радних
места (хоризонтална
класификација)

Организатор активности у физичкој култури и
спорту
Е/Е3

4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема

Високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету

7. Захтевана додатна знања /
испити
8. Захтевана искуства (трајање)
9. Типичан/општи опис посла
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Комуницира са корисницима објеката
Организује и спроводи активности које се одвијају на спортским објектима
Даје предлог мера и иницијативу за унапређење послова из области спорта
Предлаже мере за унапређење услова за искоришћеност спортских објеката
Предлаже мере за побољшање услова за обављање тренажних процеса и одигравање
утакмица на спортским објектима
Припрема и предлаже програме и планове рада у спортским објектима и одговоран је
за испуњење истих
Прати законске прописе из области спорта и стручну литературу
Контролише распореде спортских активности које се одвијају на спортским
објектима и прати њихово извршавање
Организује културно-забавне садржаје у Установи
Пружа стручну помоћ у погледу привођења намени објекта и спортских реквизита за
децу школског, предшколског узраста и омладину
Одговоран је да се спортски реквизити, средства и машине користе на начин да не
дође до њиховог уништења и злоупотребе
Спроводи налоге у делу припремљености објекта за све видове манифестација,
такмичења и тренинга
Врши сталну контролу и одговоран је за стварање услова којима се обезбеђује
сигурност корисника услуга
Непосредно учествује у реализацији спортских обука, школа, рекреације и сл.

РАДНО МЕСТО: САРАДНИК ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И СПОРТ
1.Шифра радног места
2.Назив радног места
3.Група и подгрупа радних места
(хоризонтална класификација)
4.Платна група (вертикална
класификација)
5.Платни разред
6.Захтевана стручна спрема

Сарадник за физичку културу и спорт
Е/Е3

Високо образовање на студијама првог степена
у обиму од 180 ЕСПБ бодова (основне
академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим
образовањем по пропису који је важио до 10.
09. 2005.

7.Захтевана додатна знања / испити
8.Захтевана искуства (трајање)
9.Типичан/општи опис посла
– Извршава планове о искоришћености објеката и поднси извештај о раду
– Предлаже мере за побољшање услова за обављање тренажних процеса и одигравање
утакмица на спортским објектима
– Припрема и предлаже програме и планове рада у спортским објектима и одговоран
је за испуњење истих
– Контролише поштовање распореда коришћења објеката
– Обезбеђује да се спортски реквизити, средства и машине користе на начин да не
дође до њиховог уништења и злоупотребе
– Спроводи налоге у делу припремљености објекта за све видове манифестација,
такмичења и тренинга
– Врши сталну контролу и одговоран је за стварање услова којима се обезбеђује
сигурност корисника услуга
– Врши активности и мере у циљу да обезбеди да се корисници услуга понашају у
складу са кућним редом.

РАДНО МЕСТО: ИНСТРУКТОР – РЕКРЕАТОР/СПАСИЛАЦ
1. Шифра радног места
2. Назив радног места
3. Група и подгрупа радних
места (хоризонтална
класификација)
4. Платна група (вертикална
класификација)
5. Платни разред
6. Захтевана стручна спрема

–
–
–
–
–
–

Инструктор- рекреатор/спасилац
Е/Е3

Високо образовање на студијама првог степена
у обиму од 180 ЕСПБ бодова (основне
академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим
образовањем по пропису који је важио до 10.
09. 2005.
ИЛИ
Средње образовање у четворогодишњем
трајању, гимназија или средња стручна
школа друштвеног, природног или техничког
смера,
Поседовање лиценце за спасиоца

7. Захтевана додатна знања /
испити
8. Захтевана искуства (трајање)
9. Типичан/општи опис посла
Непосредно учествује у реализацији програма спортских обука, школа рекреације и
сл.
Обезбеђује сигурност и безбедност учесника у складу са процедурама и
стандардима рада
Усмерава адекватно понашање корисника услуга спортског објекта у оквиру
комерцијалних термина у складу са кућним редом
Организује и указује помоћ посетиоцима базена у случају настале потребе и пружа
прву помоћ у случајевима дављења у води у складу са прописима
Спречава све поступке који могу довести до повреда корисника и уништења
имовине
Учествује у акцијама и манифестацијама од интереса за Установу

