ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈУ „УСТАНОВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ“
ЛАЈКОВАЦ

На основу члана 18. Закона о јавним службама, члана 17. Статута „Установе за спорт и
омладину“ Лајковац и члана 11. Одлуке о оснивању „Установе за спорт и омладину“, и
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именованње директора
УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ
Оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ЛАЈКОВАЦ
Подаци о Установи:Установа за спорт и омладину Лајковац Вука Караџић 21, матични број: 17872516,
ПИБ: 108841824, шифра делатности 93.11
Радно место: Директор Установе за спорт и омладину. Директора именује Скупштина Oпштине на период
од 4 године, на основу предлога Управног одбора Установе.
Место рада је: У Лајковцу, улица Вука Караџић 21.
Услови за именовање Директора:





да има VI или VII степен стручне спреме;
да је држављанин Републике Србије;
да нема законских сметњи на његово именовање;
да испуњава и остале опште услове по прописима о раду.

Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве:
Рок за подношење пријава је 8 дана, рачунајући од наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
Пријава на конкурс садржи: Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, податке о
образовању и податке о радном искуству.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:,
1.
2.
3.
4.
5.

Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
Диплома или уверење о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопиоја),
Уверење МУП-а да према подацима из казнене евиденције полицијске управе није осуђиван,
Уверење о општој здравственој способности.

Адреса на коју се подносе пријаве је: Јавна Установа „Установа за спорт и омладину“, Управни одбор Вука
Караџића 21 Лајковац – НЕ ОТВАРАЈ.

НАПОМЕНА: Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији
код надлежног органа,. Неблаговремене, непотпуне и неразумњиве пријаве, биће одбачене Закључком
Управног одбора, против кога није дозвољена посебна жалба.
Јавни конкурс спроводи управни одбор Установе.
Конкурс се објављује у публикацији „Политика“ и званичној интернет презентацији www.sportskahala.rs
Лице задужено за давање овабештења о јавном конкурсу: Миљанић Јасмина, 014/3431-834, сваког радног
дана од 07-15h.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Установе за спорт и омладину Лајковац
Зоран Радовановић

