
На основу члана 18. Закона о Јавним службама, члана 19. Одлуке о оснивању Установе за 

спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка и члана 20. Статута Установе за спорт и 

рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка 

 

УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ 

 

О г л а ш а в а 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка 
 

I Подаци о Установи:  
Установа за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка 

Шеталиште Милана Јанића 5. Бачка Паланка 

Матични број: 08963576 

ПИБ: 109712053 

 

II Функција за коју се врши избор: 
Директор Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка. 

 

III Послови директора и услови за именовање 

 

Послови Директора: 
• Заступа и представља Установу, без ограничења; 

• Организује и руководи процесом рада; 

• Предлаже годишњи програм рада и предузима мере за његово спровођење, 

• Доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места; 

• Доноси финансијске извештаје, 

• Извршава одлуке Управног одбора, 

• Предлаже извештај о раду Установе, 

• Доноси друге опште акте који нису у надлежности Управног одбора, 

• Врши и друге послове одређене законом, актима оснивача, Статутом и одлукама 

Управног одбора Установе. 

 

Услови за именовање директора: 
• да је држављанин Републике Србије; 

• да има стечено високо образовање, 

• најмање три године искуства на руководећим пословима, 

• да није осуђиван на условну или безусловну казну за криминална дела против 

привреде, правног саобраћаја, или службене дужности, као и да му није изречена 

мера безбедности забране обављања претежне делатности Установе. 

 

Мандат директора и место рада: 

Мандат директора траје (4) четири године, а место рада је Бачка Паланка. 

 

IV Рок за подношење пријавa на јавни конкурс и садржина пријавa: 
Рок за подношење пријава је 15 дана, a почиње да тече 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 врсти и дужини радног искуства са 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. 

 

V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
1. Кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству, 

2. Фотокопија личне карте, 
3. Уверење о држављанству, 
4. Диплома или уверење о стручној спреми, 
5. Доказ о радном искуству, 

6. Уверење МУП-а да према подацима из казнене евиденције полицијске управе није 

осуђиван-а. 

 

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа. 

 

VI Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс 

Пријаве се подносе препорученом пошиљком путем поште на адресу: 

Установа за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка, Управни одбор, Шеталиште 

Милана Јанића 5, 21400 Бачка Паланка, са назнаком – пријава на јавни конкурс за 

именовање директора УСР „Тиквара“ Бачка Паланка – НЕ ОТВАРАЈ. 

 

VII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 
Миланка Бановић, 021/6041-333 сваког радног дана од 7 – 14ч. 

 

VIII Напомене: 

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

код надлежног органа, неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве, биће одбачене 

Закључком Управног одбора, против кога није дозвољена посебна жалба. 

Јавни конкурс спроводи Управни одбор Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка 

Паланка. 

Изборни поступак може да се спроведе у више делова, уз организовање усменог разговора 

са кандидатима или на други одговоарајући начин, о чему ће кандидати бити 

благовремено обавештени. 

Конкурс се објављује у часопису „Недељне новине“, на званичном сајту Општине Бачка 

Паланка и званичном сајту Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка: 

www.backapalanka.rs 

www.tikvara.net 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСР „Тиквара“ Бачка Паланка  

 

_________________________________ 

Ђорђе Појужина   
 


