
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРУШЕВАЦ 

ГРАДСКА УПРАВА 

Број: 111- 9/IV-17 

19.04.2017. године 

Крушевац 

                 На основу чл.94 и 101 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.21/16), чл.11 Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у  аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гл.РС“бр.95/16) 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 ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ  

                                                  ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА 

У ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА КРУШЕВЦА  

 

 

         I ИМЕНУЈЕ СЕ чланови конкурсне Комисије за спровођење јавног конкурса у 

Градској управи града Крушевца за пријем приправника у Одељењe за урбанизам и 

грађевинарство у саставу: 

 

        1.Ивана Пајић, дипл.правник, начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство, 

        2.Биљана Милић, дипл.инж.архитектуре, запослена у Одељењу за урбанизам и 

грађевинарство и 

        3.Душица Златановић, дипл.правник, запослена у Одељењу за управљање људским 

ресурсима. 

 

        II   Задатак Комисије је да: 

          

- Спроведе поступак за пријем приправника 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 који испуњавају услове конкурса 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 интернет презентацији града Крушевца wwwkrusevac.rs.                

 

                                                          O б р а з л о ж е њ е  

 

           Чланом 94 Закона о запосленима у аутономној покрајини и локалној самоуправи и 

чл.11  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у  

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, предвиђено је да се јавни 

конкурс спроводи ради попуњавања радних места службеника, намештеника као и за 

пријем приправника. 



            Чланом 101 наведеног Закона прописано је да  пре расписивања јавног конкурса за 

попуну извршилачких радних места и за пријем приправника начелник управе својим 

решењем образује конкурсну Комисију од три члана. 

            Ставом два истог члана предвиђено је да конкурсну Ккомисију обавезно чине 

непосредни руководилац организационе јединице у којој се попуњава радно место 

односно прима приправник  и службеник који обавља послове из области управљања 

људским ресурсима. 

            У складу са напред изнетим начелник је именовао конкурсну Комисију за 

спровођење јавног конкурса за пријем приправника коју чине чланови: Ивана Пајић, 

начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство, Биљана Милић,  

дипл.инж.архитектуре као  лице које је стручно у области за коју се расписује јавни 

конкурс и Душица Златановић дипл.правник, службеник у Одељењу за управљање 

људским ресурсима. 

          Чланом 18 Уредбе наведено је да  у изборном поступку за пријем приправника 

Комисија не може проверавати стручну оспособљеност кандидата већ да ће се само 

обавити усмени разговор.                  

           Стручне и административне послове за конкурсну Комисију обављаће Одељење за 

управљање људским ресурсима. 

 

     

            Решење доставити:   

- Архиви, 

- члановима Комисије.             

              

                                                                                                       НАЧЕЛНИК  

                                                                                                ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 

                                                                                                      Иван Анђелић 

  



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРУШЕВАЦ 

ГРАДСКА УПРАВА 

Број: 111- 11/IV-17 

19.04.2017. године 

Крушевац 

                 На основу чл.94 и 101 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.21/16), чл.11 Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у  аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гл.РС“бр.95/16) 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 ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ  

                                                  ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА 

У ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА КРУШЕВЦА  

 

 

         I ИМЕНУЈУ СЕ чланови конкурсне Комисије за спровођење јавног конкурса у 

Градској управи града Крушевца за пријем приправника у Одељење за општу управу и 

заједничке послове о послове у саставу: 

 

        1.Горан Колашинац , дипл.правник, начелник Одељења за општу управу и заједничке 

послове, 

        2.Данијела Пиндовић, дипл.правник, запослена у Одељењу за општу управу и 

заједничке послове, 

       3.Душица Златановић, дипл.правник, запослена у Одељењу за управљање људским 

ресурсима. 

 

        II   Задатак Комисије је да: 

          

- Спроведе поступак за пријем приправника 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 који испуњавају услове конкурса 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 интернет презентацији града Крушевца www.krusevac.rs.                

 

                                                          O б р а з л о ж е њ е  

 

           Чланом 94 Закона о запосленима у аутономној покрајини и локалној самопурави и 

чл.11  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у  

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, предвиђено је да се јавни 

конкурс спроводи ради попуњавања радних места службеника, намештеника као и за 

пријем приправника. 



            Чланом 101 наведеног Закона прописано је да  пре расписивања јавног конкурса за 

попуну извршилачких радних места и за пријем приправника начелник управе својим 

решењем образује конкурсну комисију од три члана. 

            Ставом два истог члана предвиђено је да конкурсну Комисију обавезно чине 

непосредни руководилац организационе јединице у којој се попуњава радно место 

односно прима приправник и службеник који обавља послове из области управљања 

људским ресурсима. 

            У складу са напред изнетим начелник је именовао конкурсну Комисију за 

спровођење јавног конкурса за пријем приправника  коју чине чланови:  Горан Колашинац 

дипл.правник, начелник Одељења за општу управу и заједничке послове, Данијела 

Пиндовић, дипл.правник  као лице које је стручно у области за коју се расписује јавни 

конкурс и  Душица Златановић, дипл.правник службеник у Одељењу за управљање 

људским ресурсима.   

          Чланом 18 Уредбе наведено је да  у изборном поступку за пријем приправника 

Кмисија не може проверавати стручну оспособљеност кандидата већ да ће се само обавити 

усмени разговор.                  

           Стручне и административне послове за конкурсну Комисију обављаће Одељење за 

управљање људским ресурсима. 

 

     

            Решење доставити:   

- Архиви, 

- члановима Комисије.             

              

                                                                                                       НАЧЕЛНИК  

                                                                                                ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 

                                                                                                      Иван Анђелић 

  



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРУШЕВАЦ 

ГРАДСКА УПРАВА 

Број: 111-10/IV-17 

19.04.2017. године 

Крушевац 

                 На основу чл.94 и 101 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.21/16), чл.11 Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у  аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гл.РС“бр.95/16) 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 ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ  

                                                  ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА 

У ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА КРУШЕВЦА  

 

 

         I ИМЕНУЈЕ СЕ конкурсна Комисија за спровођење јавног конкурса у Градској 

управу града Крушевца за пријем приправника у Одељењу за друштвене делатности  у 

саставу: 

 

        1.Зорица Јовановић, дипл.спец.педагог, начелник Одељења за друштвене делатности, 

        2.Зоран Вешковац, дипл.правник, запослен у Одељењу за друштвене делатности, 

        3.Милена Катунац Радојевић, дипл.правник, запослена у Одељењу за управљање 

људским ресурсима, 

 

        II   Задатак Комисије је да: 

          

- Спроведе поступак за пријем приправника 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 који испуњавају услове конкурса 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 www.krusevac.rs.                

 

                                                          O б р а з л о ж е њ е  

 

           Чланом 94 Закона о запосленима у аутономној покрајини и локалној самопурави и 

чл.11  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у  

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, предвиђено је да се јавни 

конкурс спроводи ради попуњавања радних места службеника, намештеника као и за 

пријем приправника. 

            Чланом 101 наведеног Закона прописано је да  пре расписивања јавног конкурса за 

попуну извршилачких радних места и за пријем приправника начелник управе својим 

решењем образује конкурсну комисију од три члана. 



            Ставом два истог члана предвиђено је да конкурсну комисију обавезно чине 

непосредни руководилац организационе јединице у којој се попуњава радно место 

односно прима приправник, лице   које је стручно у области за коју се расписује јавни 

оглас и службеник који обавља послове из области управљања људским ресурсима. 

            У складу са напред изнетим начелник је именовао конкурсну Комисију за 

спровођење јавног конкурса за пријем приправника  коју чине: Зорица Јовановић, 

дипл.спец.педагог, начелник Одељења за друштвене делатности, Зоран Вешковац,  

дипл.правник као стручно лице у области за коју се расписује конкурс и Милена Катунац 

Радојевић,  службеник у Одељењу за управљање људским ресурсима.   

          Чланом 18 Уредбе наведено је да  у изборном поступку за пријем приправника 

Кмисија не може проверавати стручну оспособљеност кандидата већ да ће се само обавити 

усмени разговор.                  

           Стручне и административне послове за конкурсну Комисију обављаће Одељење за 

управљање људским ресурсима. 

 

     

            Решење доставити:   

- Архиви, 

- члановима Комисије.             

              

                                                                                                       НАЧЕЛНИК  

                                                                                                ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 

                                                                                                      Иван Анђелић 

 


