
ИЗВЕШТАЈ 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 

 у Установи Спортски центар „БОБАНА МОМЧИЛОВИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ“  у Бору 

          На основу Одлуке број 924/2021 од 05.07.2021. године за пријем 2 (два) радника у радни однос 
на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутног запосленог 
односно до његовог повратка на рад , формирана је комисија Решењем број 926/2021 од 05.07.2021. 
године у саставу: 

1. Драган Кузмановић   -председник комисије 

2. Бојан Радивојевић -члан комисије 

3. Снежана Љубић -члан комисије 

 

       Горе именована комисија се састала дана 13.07.2021. године са почетком у 1215 часова и 
приступила отварању приспеле документације на објављени Оглас – за пријем радника у радни 
однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутног запосленог 
односно до његовог повратка на рад. 
    Оглас је објављен на интернет страници Установе Спортски центар „Бор“ у Бору и на огласнoј 

табли Установе Спортски центар „Бор“ у Бору дана 05.07.2021. године. 

          Комисија је константовала да је у предвиђеном року до 1200 часова 12.07.2021. године на 
објављени оглас за: радно место чистачице -  службе за спорт и рекреацију, документацију су 
доставили 2 (два) кандидат и то: 

1. Далиборка Николић, са пребивалиштем у _______________, улица ___________________, , ЈМБГ: 

________________, број личне карте:_______________ ПУ Бор. 

2. Миљана Јанковић, са пребивалиштем у ___________, улица ______________, ЈМБГ___________, број личне 

карте: ____________ ПУ Бор. 

          Комисија је приступила прегледу приспелих документација и том приликом је утврдила:  

- да су се на објављени оглас пријавили  два кандидата  и том приликом су доставили потпуну 

документацију:  

 Први кандидат: Далиборка Николић, са пребивалиштем у _______________, улица 

___________________, , ЈМБГ: ________________, број личне карте:_______________ ПУ Бор. 

Други кандидат - Миљана Јанковић, са пребивалиштем у ___________, улица ______________, 

ЈМБГ___________, број личне карте: ____________ ПУ Бор. 

     Извештај комисије о приспелој пријави за радно место – чистачице -  службе за спорт и 

рекреацију, помоћни кувар – службе угоститељских услуга, биће достављен директору на даље 

разматрање и одлучивање. 

У Бору, 14.07.2021. годин         _____________________________ 

    Драган Кузмановић - председник комисије 

 ______________________________ 

 Бојан Радивојевић - члан комисије 

______________________________ 

    Снежана Љубић - члан комисије 


