
 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 

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

 (до 3 месецa) са пуним радним временом због обима посла 

 

 

          На основу Одлуке број 02/2022 од 04.01.2022. године за пријем 1 (једног) радника у радни однос на 

одређено време (до 3 месеца) са пуним радним временом због обима посла, формирана је комисија 

Решењем број 04/2022 од 04.01.2022. године у саставу: 

1. Гојко Џаковић  - председник комисије 

2. Душица Јањић  - члан комисије 

3. Снежана Љубић - члан комисије 

 Напомена: члан комисије Снежана Љубић није присуствовала отварању приспеле документације због 

привремене спречености за рад – боловања. 

       Комисија у саставу Гојко Џаковић - председник комисије и Душица Јањић – члан комисије, састала дана 

11.01.2022. године са почетком у 11
20

 часова и приступила отварању приспеле документације на објављени 

Оглас – за пријем 1 (једног) радника у радни однос на одређено време (до 3 месеца) са пуним радним 

временом због обима посла.   

 Оглас је објављен на интернет страници Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ 

Бор и на огласнoј табли Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ Бор дана 04.01.2022. 

године. 

        Комисија је константовала да је у предвиђеном року до 11
00

 часова 11.01.2022. године на објављени оглас  

за пријем радника у радни однос на одређено време (до 3 месеца) са пуним радним временом због обима 

посла - за радно место: Чистачица – службе техничких послова документацију су доставила 2 (два) кандидата 

и то: 

1.  Весна Стаменковић, са пребивалиштем у улици Војводе Радомира Путника бр.4, 19210 Бор, ЈМБГ: 

_____________________, број личне карте: _______________ ПУ Бор, неквалификовани радник; 

2. Драгана Денић, са пребивалиштем у улици Ђердапска 7, 19210 Бор, ЈМБГ: _______________, број личне 

карте: _____________ ПУ Бор, III степен – кувар. 

 Комисија је приступила прегледу приспеле документације и том приликом утврдила:  

- да се на објављени оглас за пријем радника у радни однос на одређено време (до 3 месеца) са пуним 

радним временом због обима посла за радно место чистачица – Служба техничких послова пријавило два 

кандидата и том приликом устанаовљено следеће: 

- Прегледом документације кандидата Весне Стаменковић утврђено је да је именована доставила потпуну 

документацију и да испуњава све услове по објављеном Огласу. 

- Прегледом документације кандидата Драгане Денић утврђено је да је кандидат доставиo Уверење о 

здравственом стању  које се односи за радно место портира, а не за радно место чистачице по објављеном 

Огласу. Именовани кандидат има завршено средње образовање (III степен - кувар).  

 Комисија је мишљења да се за радно место чистачица – Служба техничких послова прихвата 

документација кандидата Весна Стаменковић, са пребивалиштем у улици Војводе Радомира Путника бр.4, 

19210 Бор, ЈМБГ: _________________, број личне карте: _______________ ПУ Бор, неквалификовани радник. 

 Комисија је мишљења да документација кандидата Драгане Денић није у складу са објављеним огласом 

јер је доставила Уверење о здравственом стању које се односи на радно место портира. 

 Извештај комисије о приспелој пријави за радно место - чистачица - Служба техничких послова, биће 

достављен в.д. директора на даље разматрање и одлучивање. 

 

 Бору, 11.01.2022. године.        

           __________________________ 

              Гојко Џаковић - председник комисије 

   ___________________________ 

              Душица Јањић - члан комисије 


