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КИК БОКС САВЕЗ 

СРБИЈЕ 

            

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР СЕЛЕКТОРА СВИХ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СЕЛЕКЦИЈА КИК 

БОКС РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ 

 

Управни одбор је на седници одржаној 07.03.2019.године на основу члана 36. став 1. тачка 24 и члана 

55. Статута КБСС као и  члана 4. став 5. Правилника о избору носиоца одређених функција у Кик бокс 

савезу Србије, донео одлуку о именовању конкурсне комисије коју чине: 

1.  Миодраг Јотић - председник 

2.  Др Дејан Гавриловић – члан комисије 

3.  Др Небојша Максимовић – члан комисије 

 

Конкурсна комисија на предлог УО КБСС, дана 28.03.2019.године расписује јавни конкурс за избор 

Селектора свих репрезентативних селекција кик бокс репрезентације Србије: 

 

Поред општих услова предвиђених Законом кандидат на конкурсу треба да испуњава следеће услове: 

 Стручно образовање или оспособљеност у складу са Законом о спорту, 

 Најмање 5 година рада у кик бокс клубовима или савезима, 

 Познавање једног страног језика, 

 Да је у протеклом периоду постизао истакнуте резултате у клубу или у репрезентацији, 

 Достављен програм четворогодишњег рада (2019-2023) свих националних селекција, 

 Достављен предлог за следеће носиоце стручног рада 

- Тренери за сениоре, јуниоре, кадете и пионире 

- Помоћне тренере за поједине селекције ако сматра за потребним, 

 

Кандидат на конкурсу је обавезан да поред испуњености горе наведених услова достави следећу 

документацију: 

 Пријаву за конкурс  

 Копију личне карте 

 Радну биографију  

 Оверену копију дозволе за рад 

 

Конкурс је отворен двадесте (20) дана од дана објављивања на интернет страници Кик бокс савеза 

Србије.  

 

Сви заинтересовани кандидати дужни су да комплетну документацију доставе у затвореној коверти са 

назнаком КОНКУРС, поштом или лично на адресу Кик бокс савез Србије, Теразије 35/1, 11000 

Београд. 

Београд 28.03.2019.год. 

            Кик бокс савез Србије 

          Председник Конкурсне комисије 

               Миодраг Јотић с.р. 
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