
                                                                               
                                                                          

                               

                                          

                                 

 

 

На основу члана 28. Статута Установе Спорт

директора доноси следећу: 

 

 

 

 

 

 За пријем 1 (једног) радника

обима посла у Установи Спортски центар „БОР“ у Бору и то

• Техничар одржавања уређаја и опреме 

   одржавање Установе 

 

 

 

На основу потреба квалитетног обављања делатности Установе Спортски центар „Бор“ у Бору, 

усвојеним планом и програмом рада

бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/

тумачење), Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији ра

центар „Бор“ у Бору бр. 122/2019 од 25.01.2019. године, одлучено је као у диспозитиву.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              19210 Бор, Зелени Булевар Б.Б, тел: 030/434

                                                                          Текући рачун - управа за трезор 840

                               Матични број: 17782126 

                                          Регистарски број: 6113625248 

                                 Шифра делатности: 9311 

               ПИБ: 106370178 
 

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

О Д Л У К У 

 

I 

радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом

у Установи Спортски центар „БОР“ у Бору и то: 

Техничар одржавања уређаја и опреме – на клизалишту, скијалишту и аеродрому 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

На основу потреба квалитетног обављања делатности Установе Спортски центар „Бор“ у Бору, 

рада за 2020. годину, а у складу са чланом 37. Закона о раду (

09, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС и 113/2017, 95/2018 

, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Установи Спортски 

центар „Бор“ у Бору бр. 122/2019 од 25.01.2019. године, одлучено је као у диспозитиву.

                                 Установа Спортски центар „Бор“ у Бору

                                Директор

                 Бојана Длбокић Дубочанин, дипл.инж.инд.мен

Бор, Зелени Булевар Б.Б, тел: 030/434-730 

управа за трезор 840-932668-89 

89 од 02.06.2017. године, 

у радни однос на одређено време са пуним радним временом због 

на клизалишту, скијалишту и аеродрому – Служба за техничко   

На основу потреба квалитетног обављања делатности Установе Спортски центар „Бор“ у Бору, 

а у складу са чланом 37. Закона о раду (Сл.гласник РС 

одлука УС и 113/2017, 95/2018 – аутентично 

дних места у Установи Спортски 

центар „Бор“ у Бору бр. 122/2019 од 25.01.2019. године, одлучено је као у диспозитиву. 

Установа Спортски центар „Бор“ у Бору 

Директор 

Бојана Длбокић Дубочанин, дипл.инж.инд.мен 


