
 

 

RIJEČKI ŠPORTSKI SVEUČILIŠNI SAVEZ 
Trg braće Mažuranića 10 
51000 Rijeka 
e-mail: unisport@uniri.hr 
 

Raspisuje 

NATJEČAJ 

za funkciju 

- Sportskog direktora 

Za planiranje, organiziranje i provoñenje UNISPORT lige Sveučilišta u Rijeci i poluzavršnica UNISPORT Finalsa. 
Tijekom akademske godine, sportski direktor obavlja sljedeće zadatke: 

- nadzor i odgovornost za provoñenje Unisport lige 
- rukovoñenje natjecanjima u skladu s Propozicijama natjecanja i ostalim pravilnicima koji se primjenjuju u 

natjecanju, odnosno Odlukama izvršnog odbora RŠSS-a 
- predlaganje voditelja natjecanja i nadzor nad istima 
- utvrñivanje satnice, osiguravanje termina na sportskim terenima te odobravanje promjene termina i satnice 

natjecanja sukladno Propozicijama natjecanja i odlukama Izvršnog odbora RŠSS-a 
- praćenje i proučavanje sustava natjecanja i predlaganje izmjena i dopuna 
- pripremanje prijedloga uputa i kontrola vršenja dužnosti Voditelja natjecanja na utakmicama  
- osiguravanje reda na igralištu za vrijeme odigravanja utakmica  
- kontroliranje i osiguravanje ispunjavanja uvjeta neophodnih za odvijanje natjecanja 
- pripremanje i predlaganje svih normativnih akata i odluka potrebnih za natjecanje 
- uska suradnja s Natjecateljskom komisijom kojoj dostavlja sve potrebno za nesmetano informiranje svih 

čimbenika unutar i van organizacije  
- odreñivanje sudaca za utakmice  
- osiguravanje i provoñenje svih ostalih radnji i mjera potrebnih za uspješno funkcioniranje Unisport lige 

 
Sportski direktor tijekom akademske godine usko surañuje sa Izvršnim odborom Riječkog športskog sveučilišnog 
saveza. 
 
Uvjeti: 

- SSS 
- Redovni student/ica 1-3 godine Sveučilišta u Rijeci 
- Poznavanje rada na računalu (Microsoft Office) 
- Razvijene organizacijske sposobnosti 

 
Prednost: 

- Vozačka dozvola B kategorije 
- Radno iskustvo u sličnim poslovima 



 

 

- Sudjelovanje u projektima RŠSSa 
 

Prava: 

- Puna naknada za korištenje mobilnog telefona  

- Sudjelovanje na meñunarodnim dogañanjima Riječkog športskog sveučilišnog saveza (europska 

sveučilišna prvenstva; Regionalna liga - Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina te Crna 

Gora; EUG 2016 Powered by eventi, itd.)  

- Upravljanje projektom voñenja reprezentacija Sveučilišta u Rijeci na UNISPORT Finals (Pula - 4 

dana) 

- Mogućnost sudjelovanja u sportskom dijelu Europskih sveučilišnih igara Zagreb-Rijeka 2016. za 

područje Rijeke 

 
Za navedeno radno mjesto prijave u pisanom obliku zajedno sa životopisom poslati na e-mail: unisport@uniri.hr s 
naznakom „PRIJAVA ZA NATJEČAJ – SPORTSKI DIREKTOR“.  

Uz prijavu treba priložiti sljedeće:  

- Životopis,  
- Svjedodžbu završene srednje škole (može i kopija), 
- Dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje ostalih  uvjeta ili prednosti navedenih u natječaju.  

 
Rok za podnošenje prijave je 04. studeni 2014. do 12h. Nepotpune prijave ili prijave zaprimljene nakon roka 
neće se razmatrati.  

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obavješteni u roku od 8 dana od završetka natječaja. 

Sve dodatne informacije možete dobiti slanjem upita na unisport@uniri.hr, na upite poslane do 01.studenog ćemo 
odgovoriti.  

  

 

 

 

 

Haris Pavletić 

predsjednik RŠSS-a 

 

U Rijeci, 29. rujna 2014.  

 

 


