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На основу члана 28. Статута Установе Спортски центар „БОР“ у Бору бр. 689 од 02.06.2017. године, 

директора доноси следећу: 

 

О Д Л У К У 

о пријему 3 (три) радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене 

привремено одсутних радника односно до њиховог повратка на рад и пријем 1 (једог) радника у радни 

однос на одређено време са пуним радним временом због обима посла у Установи Спортски центар 

„БОР“ у Бору 

 

 

I 

          На основу извештаја комисије о приспелој документацији пријављених кандидата за пријем радника 

у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутног 

запосленог односно до његовог повратка на рад и пријављених кандидата за пријем радника у радни 

однос на одређено време са пуним радним временом због обима посла у Установи Спортски центар „БОР“ 

у Бору, број 1498/2020 од 04.09.2020. године, а по огласу број 1440/2020 од 27.08.2020. године, директор 

доноси одлуку о пријему радника и то: 

- на радно место службеника за јавне набавке – Служба набавке 

Биљана Милосављевић, са пребивалиштем у __________, ЈМБГ: _______________,број личне карте: 

__________, степен стручне спреме ________________ . 

- на радно место технички секретар – Служба правних и општих послова 

Далиборка Николић, са пребивалиштем у __________, ЈМБГ: _______________,број личне карте: 

__________, степен стручне спреме ________________ . 

- на радно место мајстор одржавања-у служби спорта и рекреацоје-служба за спорт и рекреацију 

Маријана Костић, са пребивалиштем у __________, ЈМБГ: _______________,број личне карте: __________, 

степен стручне спреме ________________ . 

- на радно место помоћни кувар – Служба угоститељских услуга 

1. Ирена Грујић Цепењор, са пребивалиштем у __________, ЈМБГ: _______________,број личне карте: 

__________, степен стручне спреме ________________ . 

 

II 

          Одлука је донета у складу са текућом политиком пословања. 

 

III 

          Одлуку доставити: руководиоцу служби правних и општих послова и архиви. 

 

 

 

                                                                                                                      Установа Спортски центар „БОР“ у Бору 

                                                                                                                                                    Директор  

                           _________________________________  

                                                                                                                  Бојана Длбокић Дубочанин, дипл.инж.инд.мен. 


