
 
Република Србија 

УСТАНОВА ДОМ КУЛТУРЕ "БОЈНИК" 

Број: 12/16 

14.12.2016. године 

Б о ј н и к 
 

 На основу члана 18. став 2. Закона о начину одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015 и 81/2016 - одлука УС) 

и чл. 4-6. Уредбе о интерном конкурсу („Сл. гласник РС“, бр. 17/2016), в.д. 

директора Установе дом културе "Бојник" Бојник, оглашава: 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У УСТАНОВИ ДОМ КУЛТУРЕ 

"БОЈНИК" 

 

I  Организациони облик у коме се радна места попуњавају:  
Установа дом културе "Бојник", Трг слободе 22, Бојник. 

 

II Радна места која се попуњавају: 

 

1. Извршни реализатор – 1 извршилац. 
 

Опис посла:  

- успоставља сарадњу са школама у оквиру извођења културних 

манифестација; 

- ради на развоју аматеризма и културе у општини Бојник; 

- учествује у организацији такмичења и приредби школске деце и омладине; 

- по потреби помаже рад секција;  

- бави се маркетингом, осмишљава и организује пропагандне активности у 

циљу популаризације културних делатности кроз програме; 

- ради на анимацији публике и укључује грађане у стваралачки рад 

(промовише секције); 

- учествује у постављању изложби; 

- обавља послове декоратера сцене, поставља реквизите за пробе и програме; 

- помаже око припреме свих програма; 

- дежура за време филмских, позоришних и других програма; 

- извршава послове по налогу директора, координатора и уредника програма 

и одговара за исте; 

- одговара за инвентар и средства којима располаже и за које је задужен; 

-  по налогу директора Установе обавља и друге послове у складу са Законом; 

- за свој рад одговара директору. 
 

Услови: IV степен стручне спреме. 
 

У изборном поступку проверавају се: Комисија ће обавити усмени разговор на 

основу кога ће се оценити стручне оспособљености, знања и вештине кандидата за 

радно место, а по наведеним описима послова. 
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2. Домар и возач – 1 извршилац. 
 

Опис посла:  

- ради на техничком одржавању објекта; 

- обавља послове из домена обезбеђења и контролише ред приликом 

извођења јавних манифестација у Установи; 

- врши контролу и пријем публике на улазу у салу и поништава улазнице; 

- помаже при истовару и утовару декора, сценографије, изложбених 

експоната и др. 

- одговара за инвентар и средства којима располаже и за које је задужен; 

- возач у Установи дом културе „Бојник“ Бојник 

- по издатом налогу управља моторним возилом 

- стара се о рационалном и наменском коришћењу возила, о уредности и 

исправности возила 

- стара се о благовременом техничком прегледу и регистрацији возила 

- врши ситне поправке на путничком возилу, а у случају већег квара дужан је 

да изврши пријаву истог 

- води и попуњава путне налоге за службено возило које користи 

- потписује техничку исправност службених возила које користи за потребе 

директора Установе дома културе „Бојник“ Бојник  

- по налогу директора Установе обавља и друге послове у складу са Законом 

- за свој рад одговара директору. 

 
 

Услови: III степен стручне спреме, положен испит за возача "Б" категорије. 
 

У изборном поступку проверавају се: Комисија ће обавити усмени разговор на 

основу кога ће се оценити стручне оспособљености, знања и вештине кандидата за 

радно место, а по наведеним описима послова. 

 

III Трајање радног односа: Радни однос заснива се на неодређено време. 

 

IV Место рада: Бојник, Трг слободе 22. 

 

V Рок за подношење пријава на интерни конкурс је петнаест дана и почиње да 

тече 15. децембра 2016. године и истиче са 29. децембром 2016. године.  

 

VI Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Ненад 

Јовановић, телефон: 016/821-138. 

 

VII Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Установа дом 

културе "Бојник", Трг слободе 22, 16205 Бојник, са назнаком: „за интерни конкурс“ 

и наводом радног места за које се пријава подноси. 

 

VIII Датум оглашавања: 14. децембар 2016. године. 

 

IX Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: оверена фотокопија 

дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 

уверења о држављанству (не старијег од 6 месеци), оригинал или оверена 

фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 

возачке дозволе за радно место под редним бројем 2; оригинал или оверена 
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фотокопија доказа да је кандидат у радном односу на неодређено време у неком од 

организационих облика у систему јединице локалне самоуправе Општине Бојник 

(решење, уговор о раду на неодређено време). 

 

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:  
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз 

које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено 

радно место, назначене вештине и знања биће провераване у просторијама 

Установе дом културе "Бојник", о чему ће кандидати бити писмено обавештени. 

 

XI Запослени који имају право да учествују на интерном конкурсу: 
На интерном конкурсу могу да учествују само запослени на неодређено време у 

органима, јавним службама, јавним предузећима и другим организационим 

облицима у систему јединице локалне самоуправе Општине Бојник. 
 

Напомене: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 

које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у 

општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.  

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује в.д. директора 

Установе дом културе "Бојник". 

Интерни конкурс објављен је на званичној web страници Општине Бојник 

(www.bojnik.rs), огласној табли Општине Бојник и на огласној табли Установе дом 

културе "Бојник". 

 

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА 

Устнове Дом културе "Бојник" 

Бојник 
 

_________________________ 

Ненад Јовановић,с.р. 

 

 

 

 

 

Овај интерни конкурс објављен је на огласној табли Установе дом културе 

"Бојник" дана 14. децембра 2016 године. 

 

 

 

 

 

 

 


