
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 

о приспелој документацији пријављених кандидата за пријем радника у радни однос на одређено 

време са пуним радним временом због обима посла 

 

          На основу Одлуке број 70/2021 од 15.01.2021. године за пријем 1 (једног) радника у радни 

однос на одређено време са пуним радним временом због обима посла, формирана је комисија 

Решењем број 70-2/2021 од 15.01.2021. године у саставу: 

1. Гојко Џаковић -председник комисије 

2. Драган Кузмановић -члан комисије 

3. Саша Стојановић -члан комисије 

 

       Горе именована комисија се састала дана 19.01.2021. године са почетком у 12
00

 часова и 

приступила отварању приспеле документације на објављени Оглас – за пријем радника у радни 

однос на одређено време са пуним радним временом због обима посла. 

    Оглас је објављен на интернет страници Установе Спортски центар „Бор“ у Бору и на огласнoј 

табли Установе Спортски центар „Бор“ у Бору дана 15.01.2021. године. 

          Комисија је константовала да је у предвиђеном року до 11 часова 19.01.2021. године на 

објављени оглас за: радно место техничар одржавања уређаја и опреме – на клизалишту, скијалишту 

и аеродрому – Служба за техничко одржавање Установе, документацију доставио 1 (један) кандидат 

и то: 

1. Игор Матић, са пребивалиштем  - _________________, _____________, ЈМБГ: ______________, број 

личне карте: ____________ ПУ Бор, ________________________ . 

          Комисија је приступила прегледу приспеле документације и том приликом утврдила:  

- да се на објављени оглас пријавио само један кандидат и том приликом је доставио потпуну 

документацију:  

1. Игор Матић, са пребивалиштем  - _________________, _____________, ЈМБГ: ______________, број 

личне карте: ____________ ПУ Бор, ________________________ . 

     Извештај комисије о приспелој пријави за радно место – техничар одржавања уређаја и опреме – 

на клизалишту, скијалишту и аеродрому – Служба за техничко одржавање Установе биће достављен 

директору на даље разматрање и одлучивање. 

 

У Бору, 19.01.2021. године 

 

    ________________________ 

              Гојко Џаковић - председник комисије 

      _________________________ 

Драган Кузманович - члан комисије 

  _________________________ 

 Саша Стојановић - члан комисије 


