
 

 

На основу члана 13.Одлуке о оснивању Јавне установе “Спортско рекреативни 

центар Подина“ Сокобања („Службени лист општине Сокобања број 24/17) и члана 20. 

Статута Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања од 

04.11.2017.године Управни одбор Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ 

Сокобања, расписује: 

  

Конкурс за директора Јавне установе 

„Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања 

 

 
I Подаци о установи : 

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, ул. Ратарска бб, 18230 

Сокобања.  

 

II Подаци о радном месту: 

Директор  Јавне установе „Спортско  рекреативни центар Подина“ Сокобања на период од 

4 год. 

 

III Услови: 

Кандидат мора да испуњава следеће  услове :  

 

1. Стечено високо образовање на основним академским студијама првог или другог 

степена у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, (мастер академским, мастер струковним,, 

специјалистичкимакадемским академским, специјалистичким струковним студијама), 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године које су завршене по 

прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из области 

друштвено хуманистичких наука;  

2) Радно искуство од најмање пет година, на пословима на којима се захтева образовање 

из тачке 1.овог члана; 

3)  Да се против њега не воде истражне радње, да против њега није подигнута оптужница, 

односно није правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које се гони по 

службеној дужности;  

4) Да је држављанин републике Србије, 

5) Да има општу здравствену способност. 

 

IV Место рада 

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, ул. Ратарска бб, 18230 

Сокобања.  
 

  

V Стручна оспособљеност, знање које се оцењују и начин провере: 

-Знање - познавање Закона о спорту – усмени разговор; 

-Стручна оспособљеност – усмени разговор; 

 
VI Рок за подношење пријавa 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана, од дана објављивања 

конкурса у дневном листу који се дистрибуира на територији целе Републике Србије 



 

 

„Данас“ (рачунајући и дан објављивања) и веб сајту ) Oпштине Сокобања 

www.оpstinasokobanja.com  

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 

биће одбачене закључком против кога није допуштена посебна жалба.  

Јавни конкурс спроводи Управни одбор Јавне установе „Спортско рекреативни центар 

Подина“ Сокобања. 

 

 
VII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу 
Све додатне информације од значаја за спровођење конкурса могу се добити путем 

телефона: 018/ 833-978 или путем мејла: srcpodina@gmail.com (особа за контакт Mиодраг 

Илић).  
 

VIII  Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:  

Пријаве слати на адресу: Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“  

Сокобања, Ратарска бб,, 18230 Сокобања, у затвореној коверти, са назнаком „Не отварати 

– пријава по конкурсу за именовање директора Јавне установе „Спортско рекреативни 

центар Подина“Сокобања“.  

 
I Докази који се прилажу уз пријаву на јавнии конкурс:  

Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију: 

1) биографију са наводима о досадашњем, радном искуству – потписану од стране 

подносиоца, 

2) диплому или уверење о стеченој високој стручној спреми у складу са наведеним 

условима (оверена фотокопија), 

3) доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, уговори о раду, решења 

или друге потврде - уверења) из којег се може прецизно утврдити радно искуство (у 

складу са наведеним условима), као и на којим пословима је исто стечено, 

4) уверење/извод  из казнене евиденције надлежне полицијске управе министарства 

унутрашњих послова и 

5) уверење надлежног суда да се против лица не води кривични поступак, (оба не старија 

од 6 месеци од дана објављивања јавног конкурса) - оригинал. 

6) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 

7) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не 

старије од 6 месеци од даена објављивања јавног конкурса), 

8) Уверење о општој здравственој способности 

 

 

 

Управни одбор Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања 

 

http://www.оpstinasokobanja.com/
mailto:srcpodina@gmail.com



