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На основу члана 25. Статута Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ Бор бр. 

856/2021 од 13.06.2021. године, в.д директора доноси следећу: 

 

О Д Л У К У 

о пријему радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене 

привремено одсутног запосленог односно до његовог повратка на рад 

 

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 

одсутних запослених односно до њиховог повратка на рад у Установи Спортски центар „Бобана 

Момчиловић Величковић“ Бор, број 1912/2021 од 13.12.2021. године, а по огласу број 1876/2021 од 

07.12.2021. године, в.д. директора доноси одлуку о пријему радника и то: 

- за радно место курира – Служба правних и општих послова - Далиборка Николић, са пребивалиштем у 

Слатини, 19221 Слатина - Бор, ЈМБГ: _____________, број личне карте: __________ПУ Бор, (III степен – кувар 

и  IV степен економски техничар). 

- за радно место чистачица – Служба техничких послова - Весна Стаменковић, са пребивалиштем у улици 

Војводе Радомира Путника бр.4, 19210 Бор, ЈМБГ: _____________, број личне карте: ___________ ПУ Бор, 

неквалификовани радник. 

II 

 Одлука је донета у складу са текућом политиком пословања. 

III 

 Одлуку доставити: запосленом, руководиоцу службе финансијских и књиговодствених послова, 

руководиоцу служби правних и општих послова и архиви. 

 

Образложење 

 За радно место курира – Служба правних и општих послова примљен је кандидат Далиборка Николић, 

једини кандидат за наведено радно место.   

 За радно место чистачица – Служба техничких послова између два пријављена кандидата, примљен је 

кандидат Весна Стаменковић због већег радног искуства на наведеним пословима. 

                                                                                                                                                                                                                             

         Установа Спортски центар  

                      „Бобана Момчиловић Величковић“ 

                                                               в.д. директора   

                                                                                                __________________________________ 

                            Ненад Петровић, професор физичке културе 

 

  

      Установа Спортски центар   

„Бобана Момчиловић Величковић“ 

                        У Бору 


