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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 пријем радника у радни однос на одређено време почев од 01.01.2022. године 

(до 6 месеци) са пуним радним временом због обима посла 

 

I 

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

радни однос на одређено време почев од 01.01.2022. године (до 6 месеци) са пуним радним временом због 

обима посла у Установи Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ Бор, број 2085/2021 од 

29.12.2021. године, а по огласу број 1968/2021 од 21.12.2021. године, в.д. директора доноси одлуку о пријему 

радника и то:  

1 (једног) радника на радном месту Референт за финансијско – рачуноводствене послове -  Служба 

финансијских и књиговодствених послова  

1.  Милан Перић, са пребивалиштем у улици 9. бригаде 3/7, 19210 Бор, ЈМБГ ______________, број личне 

карте: ______________ ПУ Бор, IV степен стручне спреме – администратор рачунарских мрежа - оглед. 

II 

          Одлука је донета у складу са текућом политиком пословања. 

III 

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

правних и општих послова и архиви. 

 

Образложење 

 На основу објављеног Огласа на интернет страници Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић 

Величковић“ Бор и на огласнoј табли Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ Бор дана 

21.12.2021. године за радно место: 

- Референт за финансијско – рачуноводствене послове -  Служба финансијских и књиговодствених послова 

документацију је доставио само један кандидат. Из напред наведеног у радни однос на одређено почев од 

01.01.2022. године (до 6 месеци) са пуним радним временом због обима посла примљен је кандидат Милан 

Перић. 

                                                                                                                              Установа Спортски центар  

                      „Бобана Момчиловић Величковић“ 

                                                               в.д. директора   

                                                                                                __________________________________ 

                            Ненад Петровић, професор физичке културе 

       Установа Спортски центар   

„Бобана Момчиловић Величковић“ 

                        у Бору 


