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ЈАВНИ КПНКУРС 
ЗА ИМЕНПВАОЕ  ДИРЕКТПРА ЈАВНЕ УСТАНПВЕ 

УСТАНПВА СППРТСКА ХАЛА „БПЈНИК“ 
  

  

I Јавно установа: 

ЈАВНА УСТАНОВА : УСТАНОВА СПОРТСКА ХАЛА БОЈНИК, 

16205БОЈНИК, ул. Вука Караџића бб. 

II Функција за коју се врши избор: 

Директор Установе Спортска хала „Бојник“ 

III Послови Директора и услови за именовање: 

 
Послови директора: представља и заступа Спортску халу „Бојник“, организуjе и 
руководи његовим радом,стара се о законитости рада установе и одговара за 
закоитост рада, предлаже план и програм рада установе и редузима мере за 
њихово спровођење, предлаже правилник о систематизацији послова и радних 
задатака уз сагласност Управног одбора и предлаже акте коjе доноси управни 
одбор, извршава одлуке управног одбора и предузимамере за њихово 
спровођење, стара се о законитости рада и одговара за коришћење и 
располагање имовином; закључује појединачни и колективни уговор; одлучује о 
појединим правима, обавезама и одговорностима запослених у складу 
сазаконом и општим актима, врши распоређивање радника на радна места и и 
радника са посебним овлашћењима и одговорностима; подноси извештај о раду 
и резултатима пословања установе по периодичним обрачунима и завршном 
рачуну, утврђује цене услуга уз сагласност Управног одбора, одговара за 
законитост рада и извршавање послова и задатака из програма и делокруга 
рада, односно обавеза утврђених уговорима или на други начин, стара се о 
обезбеђењу услова за успешан рад Управног одбора и других органа Спортске 
хале „Бојник“, присуствује седницама Управног одбора и дискутује о питањима 
која су на дневном реду, али без права одлучивања,наредбодавац је за 
извршење финансијског плана и програма, врши друге послове утврђене 
Законом и Статутом, као и све друге радње по налогу оснивача и Управног 
одбора. 
 
Услови за именовање:  
За директора Установе може бити именовано лице са високом стручном 
спремом,  са радним искуством у трајању од 3 године и да поседује доказане 
организаторске способности у руковођењу. 



Општи услови предвиђени законом:да је пунолетно и пословно способно; да 
има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; да има најмање три године радног искуства; познавање рада на 
рачунару; да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; да није 
осуђивано за кривична дела из области привредног криминала; да му нису 
изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
обавезнопсихијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; 
обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива, делатности и 
дужности.;  
Лице које се именује за Директора Установе мора да испуњава поред општих 
услова предвиђених законом и посебне услове:ВСС, ВШС, и Виши тренер (за 
рекреацију, рукомет, кошарку, фудбал ......); да поседује организационе 
способности; да понуди Програм рада и да не постоје законске сметње за 
његово именовање. 
 
 
Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада 
је Бојник 
. 
IV  Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава: 

Рок за подношење пријавa је 15 дана, а почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у часопису НСЗ „Послови“.. 

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног 
искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења 
пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном 
усавршавању и податке о посебним областима знања ( страни језик, рад на 
рачунару итд.). 

V   Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 

Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се: 

 Доказ о стручној спреми; 

 исправе којима се доказује радно искуство (потврде, решења и други акти из 

којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно 

искуство); 

 доказ да се против њега не води поступак и  да против њега није подигнута 

оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности; 

 Биографија мора да садржи елементе који доказују стручност; 

 Извод из матичне књиге рођених (или оверену фотокопију) 

 Уверење о држављанству (не старије од шест месеци) 

 доказ да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, 

 оверена копија личне карте; 

 Доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење 

 Предлог програмарада Установе. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у складу са 
законом и не старијом од 6 месеци. 



VI Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: 

Пријаве се подносе препорученом пошиљком путем поште на адресу: 
УстановаСпортска хала „Бојник“, ул. Вука Караџића бб., 16205Бојник, са 
назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање директора- НЕ ОТВАРАЈ. 

Пријаве се могу поднети и лично у просторијама установе сваког радног дана 
од 08.00 до 13.00 часова. 

 VII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 

Небојша Марковић, број телефона 060/1820444. 

VII   Напомене: 

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној 
фотокопији, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће 
одбачене. 

Изборни поступак може да се спроведе у више делова, уз организовање 
усменог разговора са кандидатима или на други одговарајући начин, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавештени. 

Овај оглас објављен је у листу НСЗ „Послови“ и на званичној интернет 
презентацији општине Бојник, www.bojnik.rs. и на огласној табли Јавне установе 
Установа Спортска хала „Бојник“. 

 

У Бојнику 14.02.2018. године       Председник УО 

         _______________________ 


