
ИЗВЕШТАЈ 

пријем радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради 

повећаног обима послова у Установи Спортски центар „БОР“ у Бору 

 

На основу огласа за пријем 1 (једног) радника у радни однос на одређено време са 

пуним радним временом ради повећаног обима послова у Установи Спортски центар 

„БОР“ у Бору, под уговором на одређено време, формирана је комисија Решењем број 

492/2019 од 25.02.2019. године у саставу:  

 

1. Драган Кузмановић     - председник комисије 

2. Драгана Лабан      - члан комисије 

3. Маја Љубеновић Стојановић   - члан комисије 

 

Горе именована комисија се састала дана 04.03.2019. године са почетком у 13 часова 

и приступила отварању приспеле документације на објављени Оглас -  пријем радника у 

радни однос на одређено време са пуним радним временом ради повећаног обима 

послова у Установи Спортски центар „БОР“ у Бору. 

 

 Комисија је константовала да је у предвиђеном року на објављени оглас за пријем 

радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради повећаног 

обима послова, документацију доставио 1 (један) кандидат и то: 

 

Виолета Митровић, улица Ђорђа Андрејевића Куна број 6/30, 19210 Бор, ЈМБГ: 

2906991756015, број личне карте: 004769169 ПУ Бор, по занимању струковни економиста 

– основне струковне студије ПРВОГ СТЕПЕНА на студијском програму економија и бизнис 

обима 180 (сто осамдесет) бодова ЕСПБ. 

 

Комисија је приступила прегледу приспеле документације и том приликом 

утврдила да кандидат испуњава услове огласа  - доставио потпуну документацију и то: 

• Пријава на конкурс за радно место самостални финансијско –

рачуноводствени сарадник 

• Лични подаци 

• Извештај о извршеном предходном лекарском прегледу запосленог 

• Диплома о стеченом образовању 

• Извештај о раду – радно искуство 

• Очита лична карта 

• Извод из матичне књиге рођених 

• Уверење о држављанству 

• Извод из матичне књиге венчаних 

• Уверење МУП-а 

• Уверење –Основни суд у Бору 

• Уговор о обављању привремених и повремених послова 

• Решење (радни однос на одређено време) број 112-66/2018-III-01 од 

26.06.2018.године – Општина Бор 

• Решење (радни однос на одређено време) број 112-80/2018-III-01 од 

31.07.2018.године – Општина Бор 



• Решење (радни однос на одређено време) број 112-122/2018-III-01 од 

31.10.2018.године – Општина Бор 

• Решење (радни однос на одређено време) број 112-140/2018-III-01 од 

27.12.2018.године – Општина Бор 

• Уговор о волонтирању 

• Потврда о волонтирању 

• Потврда о обављеном стручном оспособљавању 

 

Извештај комисије о приспелој пријави за пријем радника у радни однос на 

одређено време са пуним радним временом ради повећаног обима послова у Установи 

Спортски центар „БОР“ у Бору, биће достављен директору на даље разматрање. 

 

 

 

 

      Драган Кузмановић - председник комисије 

      ___________________________________ 

 

      Драгана Лабан, члан комисије  

      ___________________________________ 

 

      Маја Љубеновић Стојановић, члан комисије 

  

      ___________________________________ 

 


