РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРУШЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Број: 111- 4/IV-17
30.03.2017. године
Крушевац
На основу чл.9 и 23 Уредбе о интерном конкурсу („Сл.гл.РС“ бр.17/16) и чл.38
став 1 алинejа 6 Одлуке о организацији Градске управе града Крушевца( „Сл.лист Града
Крушевца“ бр.8/16-пречишћен текст, 12/16 и 15/16), начелник Градске управе града
Крушевца, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРУШЕВЦА

I ИМЕНУЈЕ СЕ конкурсна Комисија за спровођење интерног конкурса за
попуњавање радних места у Градској управи града Крушевца у саставу:
1.Весна Анђелић, дипл.правник, начелник Одељења за инвестиције, привреду и
заштиту животне средине, за председника Комисије,
2.Ивана Пајић, дипл.правник, начелник Одељења за урбанизам и грађевинарстство, за
члана Комисије и
3.Милена Катунац Радојевић, дипл.правник, запослена у Одељењу за управљање
људским ресурсима, за члана Комисије.
II Задатак Комисије је да:
-

Спроведе поступак попуњавања радних места у Градској управи града
Крушевца;
По истеку рока за подношење пријава прегледа све приспеле пријаве, састави и
потпише списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак;
Достави писмено обавештење кандидатима о отпочињању изборног поступка;
Обави усмени разговор са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни
поступак;
Сачини листу за избор кандидата након обављеног усменог разговора;
Сачини записник о свом раду и достави га начелнику Градске управе;

III Ово Решење објавити на Веб сајту Града Крушевца и на огласној табли Градске
управе града Крушевца.

Oбразложење

Уредбом о интерном конкурсу ( Сл.гл.РС бр. 17/16), уређује се спровођење интерног
конкурса за попуњавање радних места у органима, јавним службама, јавним предузећима
и другим организационим облицима у систему локалне самоуправе утврђеним чл.2 став 5
Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гласник
РС бр.68/15 и 81/16-одлука УС).
Попуњавање радног места отпочиње доношењем Решења о попуњавању радних
места од стране начелника Градске управе града Крушевца.
Чл.9 Уредбе изборни поступак спроводи конкурсна Комисија састављена од три
члана.
Задаци конкурсне Комисије одређени су одредбама од чл.10 – чл.18 Уредбе о
инерном конкурсу.
Стручне и административне послове за конкурсну Комисију обављаће Одељење за
управљање људским ресурсима.

Решење доставити:
- Архиви,
- члановима Комисије.
НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Иван Анђелић

