
 

 На основу члана 21.  Закона о јавним службама ( „ Сл.гласник РС“ број 42/91 ... и 83/2014 –

др-закон) , Одлуке о оснивању Установе за спорт Спортски Центар „ Ада“ ( „ Сл.гласник 

општине Ћуприја“  број 7/14 и 23/14 ), члана 20., 21. и 23. Статута Установе за спорт 

Спортски Центар „ Ада“ и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора 

Установе број 214/2021 од 16.07.2021 .године Управни одбор оглашава  

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР „АДА“ ЋУПРИЈА 

 

 

 

 

Подаци о Установи: Установа за спорт Спортски Центар  „Ада“ Ћуприја , са седиштем у 

Ћуприји , Булевар БЈ број 1, Мат. Број:17225367, ПИБ:101370689, претежна делатност  

9311 – делатност спортских објеката.  

Радно место и мандат: директор Установе, мандат директора траје 4 године. 

Послови директора: заступа и представља Установу, организује и води пословање, стара 

се о законитости рада,  предлаже план и програм пословања, доноси правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова, извршава одлуке 

Управног одбора, подноси извештај о раду и резултатима пословања,  одлучује о 

појединачним правима и обавезама и одговорностима из радног односа у складу са 

законом, обавља и друге послове утврђене законом, актима оснивача, статутом и одлукама 

управног одбора установе.   

Услови за избор: 

 - да је држављанин Републике Србије; 

- да је пунолетно и пословно способно лице; 

- да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири       

године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСБ бодова; 

- да има најмање три године радног искуства; 

- да лицу није изречене мера безбедности забране обављања делатности која је претежна 

делатност Установе; 

- да се против њега не води кривични поступак и да против њега није подигнута оптужница 

за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична 

дела која га чине недостојним обављања дужности директора; 

- да има општи здравствену способност.  

 

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 

-очитана или фотокопија личне карте,  

- уверење о држављанству, не старије од шест месеци, 

- диплома о стручној спреми, 

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

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

-уверење, не старије од шест месеци,  да лицу није изречене мера безбедности забране 

обављања делатности која је претежна делатност Установе, 



-уверење,  не старије од шест месеци, да се против њега не води кривични поступак и да 

против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној 

дужности, 

- уверење, не старије од шест месеци, да лице није осуђивано за кривична дела која га чине 

недостојним обављања дужности директора, 

-лекарско уверење. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.  

 

Рок и адреса за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:  
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15  дана  и почиње да тече наредног дана од дана 

објављивања у дневном листу ,,ПОЛИТИКА“ који се дистрибуира на територији Републике 

Србије. 

Пријава на конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адесу 

становања, податке о образовању и податке о врсти и дужини радног искуства.  

Адреса  на коју се подносе пријаве на јавни конкурс је: Установа за спорт Спортски центар 

„ АДА“, за Управни одбор, улица Булевар БЈ. број 1 са назнаком – пријава на јавни конкурс 

за именовање директора Установе за спорт Спортски центар „ АДА“  – НЕ ОТВАРАТИ .  

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, 

неблаговемене, непотпуне и неразумљиве пријаве, биће одбачене.  

Лице задужено за давaње обавештења о јавном конкурсу: Милена Дудић , број тел. 066-88-

58-603 сваког радног дана од 08 до 15 часова.  

 

 

 Председник Управног одбора 

                                                                                                      Установе за спорт СЦ ,,АДА“ 

 

                                                                                                    ____________________________ 

                                                                                                      Алекса Илић дипл.правник  

 


