
 

 

 

 

 

 

На основу члана 75. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 88 од 29. 
септембра 2017, 27 од 6. априла 2018 - др. закон, 73 од 29. септембра 2018, 67 од 20. 
септембра 2019, 6 од 24. јануара 2020 - др. закони) и члана 108. Статута Факултета за 
спорт,  
 

 

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ  
УНИВЕРЗИТЕТА „УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА“ У 

БЕОГРАДУ 
Расписује 

 
 

КОНКУРС  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 

 
 
 

За следеће уже научне области:  

• Физичко васпитање и спорт, 

• Менаџмент и бизнис (менаџмент у спорту), 

• Културолошке науке и комуникологија (журналистика и новинарство), 

• Педагошке науке, 

• Психолошке науке и 

• Социолошке науке. 
 

Лице изабрано у звање доцента, ванредног професора и редовног професора, односно 
сарадника у настави, асистента или асистента са докторатом, заснива радни однос са 
Факултетом за спорт у складу са Законом о високом образовању, Статутом факултета и 
одговарајућим Правилником, и уз испуњавање општих услова предвиђених Законом о 
раду.  
 
Радни однос се заснива са пуним радним временом, са непуним радним временом 
или по уговору о допунском раду, у зависности од фонда часова и избора у звање. 
 



 

 
Заинтересовани кандидати треба да поднесу пријаву на конкурс са доказима о 
испуњености услова за заснивање радног односа, односно избора у одговарајуће 
звање. Потребно је да документација садржи скенирану следећу документацију:  
 

• Диплому о завршеним основним студијама; 

• Диплому о стеченом научном степену магистра - мастера, односно доктора наука 
из одговарајуће научне области; 

• Доказ о избору у звање, ако га је претходно било; 

• Кратку биографију и библиографију, као и доказ о испуњености услова за избор 
у звање за које конкурише; 

• Сепарате радова којима конкурише за избор у звање; 

• Извод из матичне књиге рођених; 

• Спортску биографију  
 

Рок за подношење пријаве са потребном документацијом је 8 радних дана од дана 
објављивања конкурса, а закључно са 06. 07. 2020. године.  
 
Пријава на конкурс и документција шаљу се електронски на мејл факултета 
info@fzs.edu.rs.  
 
Након истека рока за подношење пријаве, Факултет ће контактирати све кандидате који 
су конкурисали, а испуњавају законске услове за заснивање радног односа, и са њима 
обавити интервјуе. 
 
Предност при заснивању радног односа на Факултету за спорт имају кандидати који 
имају и спортску биографију или чији су научни и стручни радови нашли примену у 
спорту. 
 
Коначна одлука о резултатима конкурса  биће саопштена, свим кандидатима, најкасније 
до 17. 07. 2020. године. 
 
Конкурс се објављује посредством портала www.poslovi.infostud.com, a биће објављен и на 

званичној интернет страници Факултета за спорт www.fzs.edu.rs.  

 
У Београду,   25. 06. 2020.  године.                                                                  
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Ближи услови Конкурса Факултета за спорт: 
 

1. САРАДНИК У НАСТАВИ 
Факултет бира у звање сарадника у настави на студијама првог степена студента мастер 
академских студија или специјалистичких академских студија, који је студије првог 
степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8). 

 
2. АСИСТЕНТ 

 Факултет бира у звање асистента, студента докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који 
показује смисао за наставни рад. 
 

3. АСИСТЕНТ СА ДОКТОРАТОМ 
Факултет може да бира у звање асистента са докторатом лице које је стекло научни 
назив доктора наука. 

 
4. ДОЦЕНТ  

Научни назив доктора наука из научне области за коју се бира стечен на акредитованом 
универзитету и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора 
наука стечена у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању.У 
звање доцента може бити изабрано лице које је претходне степене студија завршило са 
просечном оценом најмање осам (8), или које има најмање три године педагошког искуства 
на високошколској установи и има научне, односно стручне радове објављене у научним 
часописима или зборницима, са рецензијама. Објављен један рад из категорије М20 или 
три рада из категорије М51 из научне области за коју се бира. Приступно предавање из 
области за коју се бира, позитивно оцењено од стране високошколске установе. 
 

5. ВАНРЕДНИ ПРОФЕОСР 

Испуњени услови за избор у доцента. Искуство у педагошком раду са студентима, 
позитивно оцењено приступно предавање из области за коју се бира, објављена два 
рада из категорије М20 или пет радова из категорије М51 од избора у претходно 
звање из научне области за коју се бира. Ако је један рад објављен у часопису из 
категорије М21, М22 или М23, неће се тражити, као минимални, други услови из ове 
тачке. Одобрен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма 
факултета, односно универзитета или научна монографија (са ИСБН бројем) из 
научне области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање. Оригинално 
стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту. 
 
        4.   РЕДОВНИ ПРОФЕСОР 
Испуњени услови за ванредног професора. Наставник који се бира у звање редовног 
професора мора испуњавати и услове да буде ментор за вођење докторске 
дисертације, у складу са стандардом 9 за акредитацију студијских програма докторских 
студија на високошколским установама. Уз то неопходно је да има објављен један рад 
из категорије М21, М22 или М23 од избора у претходно звање из научне области за 
коју се бира. Објављен један рад из категорије М24 од избора у претходно звање из 



 

научне области за коју се бира. Објављених пет радова из категорије М51 у периоду од 
избора у претходно звање из научне области за коју се бира. Цитираност од 10 хетеро 
цитата. Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу или 
два саопштења на међународном или домаћем научном скупу. Одобрен 
универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно 
универзитета, или научна монографија (са ИСБН бројем) из научне области за коју се 
бира, у периоду од избора у претходно звање. Резултати у развоју научнонаставног 
подмлатка на факултету. Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 
специјалистичким, односно мастер академским студијама. 


