
 На основу члана 22. – 24.  и 26. Статута Установе Спортски центар ,,Бор“ у Бору број 689 од 02.06.2017. 

године и решења о давању сагласности на статут Установе Спортски центар ,,Бор“ у Бору број: 022-54/2017-I од 

28.07.2017. године, Управни одбор Установе на седници одржаној дана 12.05.2018.године, расписује: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ  

УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР ,,БОР“ У БОРУ 

НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 5 ГОДИНА 

 

 

 Расписује се конкурс за место Директора У.С.Ц. ,,Бор“, тражени услови су следећи: 

-   да је пунолетно и пословно способан држављанин Репиблике Србије; 

-  да има стечено високо образовање  на основним стидијама у трајању од најмање 4 године, односно 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама и специјалистичким 

струковним студијама; 

-  да има најмање 3 године радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање  из 

тачке 2. овог става; 

-   да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 

затвора у трајању од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини недостијним за обављање 

дужности директора установе; 

 

 Уз конкурсну пријаву су обавезни да доставе следеће: 

- извод из Матичне књиге рођених 

- уверење о држављанству ( не старије од 6 месеци) 

- електронски очитана лична карта/ фотокопија личне карте 

- диплому или уверење о стручној спреми 

- краћу биографију 

- уверење МУП-а да према подацима из казнене евиденције полицијске управе није осуђиван 

- доказ да није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност 

Установе 

- програм рада Установе Спортски центар ,,Бор“ у Бору за мандатни период за који се именује (5 

година) 

 

Пријаве на конкурс са комплетним пратећим документима доставити на адресу: 

Установа Спортски центар ,,БОР“ у Бору, 

Зелени булевар бб,19210 Бор. 

Са назнаком ,,Пријава на конкурс – НЕ ОТВАРАТИ“ 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. 

 


