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СОКОБАЊА 

 

 

На основу члана 3.Правилника о ближем уређењу поступка и начина заснивања радног 

односа у Јавној установи „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања и Правилника 

о организацији и систематизацији радних места у Јавној установи „Спортско рекреативни 

центар Подина“ Сокобања: 
 

 

Jaвна установа „Спортско рекративни центар 

Подина“ Сокобања 

оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

 

I Јавна установа у којој се радно место попуњава: 

Jaвна установа „Спортско рекративни центар Подина“ Сокобања 

Ул. Ратарска бб 

 

II Радно место које се попуњава: 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ЗА СПОРТ 

 

1. Радно место под редним бројем 1 из Правилника – Административно – технички сектретар. 

Опис послова:   
 
- Контактира са ресорним Министарством, Спортским савезом Србије, 

- Контактира са спортским организацијама у општини Сокобања и ван ње, 

- Учествује у изради планова и програма, извештаја и анализа у предузећу везаних за спорт, 

приредбе, манифестације и друге активности по програму предузећа, 

- Задужен је за сарадњу са спортским клубовима који одржавају тренажни процес у спортским 

објектима предузећа, 

- Координира радом и обавља надзор на објектима спортског центра, 

- Предлаже програм и организује спортске активности уобјектима спортског центра, 

- Организује масовне спортске и рекреативне, дечије и школске манифестације, 

- Припрема програме спортских такмичења , календаре такмичења, обезбеђује термине, награде и 

сл, 

- Учествује у изради пројеката од интереса за општину из области спорта, 

- Учествује у промоција и пропагирању здравих стилова живота, 

- Учествује и изради плана јавних набавки и стара се о њиховом спровођењу (лице за ЈН); 

- Учествује у припреми и изради годишњих, оперативних,финансиских планова и извештаја. 

- Обавља и друге послове по налогу директора.  

 

 



Услови:  

1. Средња стручна спрема, у трајању од четири године – IV степен стручне спреме, (туристички 

техничар, економски техничар, општи смер – гимназија, физиотерапеут). 

2. Радно искуство од најмање једне године, на пословима на којима се захтева образовање из тачке 

1.овог члана; 

3)  Да се против њега не воде истражне ардње, 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. 

У изборном поступку проверавају се: 

- Знање - познавање Закона о спорту - писмено; 

- Стручна оспособљеност – усмени разговор; 

- Вештине- познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару). 

 

III Место рада: 

Jaвна установа „Спортско рекративни центар Подина“ Сокобања, Ул. Ратарска бб 

 

IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 10 дана oд дана објављивања у периодичном 

издању огласа организације надлежне за послове запошљавања. 

 

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Милан Миленковић, 

телефон: 064/856 88 03 или srcpodina@gmail.com . 

 

VI  Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: 

Jaвна установа „Спортско рекративни центар Подина“ Сокобања Ул. Ратарска бб, са назнаком: „за 

јавни конкурс за попуњавање радног места – Административно – технички секретар“. На 

полеђини коверте кандидат је у обавези да упише телефон или електронску пошту на које ће бити 

обавештен о изборном поступку. 

 

 

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 

1) пријава са радном биографијом; 

2) диплому или уверење о стеченој средњој 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; 
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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). 

 

VIII Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 

са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су 

приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, 

назначене вештине и знања биће проверена у просторијама Jaвне установе „Спортско рекративни 

центар Подина“ Сокобања, Ул. Ратарска бб, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским 

путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави. 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Jaвне установе „Спортско 

рекративни центар Подина“ Сокобања. 

Овај конкурс објављује се на на огласној табли Jaвне установе „Спортско рекративни центар 

Подина“ Сокобања периодичном издању огласа организације надлежне за послове запошљавања. 

 
                                                                                                   

У Сокобањи, Директор  

Дана: 20.01.2023. год. Милош Крстић 

 


