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                 На основу чл.4 и 85 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.21/16, 113/2017, 113-17-др.Закон и бр. 95/18), чл.8 Уредбе о 

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

јединицама локалне самоуправе („Сл.гл.РС“бр.95/16), начелник Градске управе града Крушевца, 

доноси: 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ 

РАДИ  ПОПУЊАВАЊА ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА 

ПУТЕМ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА 

 

 

         I ИМЕНУЈУ СЕ конкурсна Комисија за спровођење интерног конкурса у Градској управи, за 

попуњавање извршилачког радног места: послови у области спорта, разврстано у звање млађи 

саветник,  под редним бројем 144  Правилника, у Одељењу за друштвене делатности у саставу: 

 

         1.Светлана Видановић, дипл.правник, начелник Одељења за друштвене делатности, 

         2.Весна Живковић, дипл.економиста, службеник, на радном месту финансијско планирање и 

инвестиције у Одељењу за друштвене делатности, 

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

ресурсима. 

 

         II Задатак Комисије је да спроведе изборни поступак за попуњавање извршилачког радног 

места из става 1 диспозитива овог решења, у складу са Законом о запосленима у Аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса 

за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.          

 

         III Ово Решење објавити на интернет презентацији града Крушевца www.krusevac.rs.                

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

           Решењем начелника бр.111-16/IV-12-2019 од 16.12.2019. године, покренут је поступак 

попуњавања извршилачког радног места, послови у области спорта, разврстано у звање млађи 

саветник, под редним бројем 144 Правилника, у Одељењу за друштвене делатности, путем интерног 

конкурса. 

           У складу са чланом 4 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе,  за службенике и намештенике у јединицама локалне самоуправе, права и дужности у 

име послодавца, врши начелник градске или општинске управе ако је образована као јединствен 

орган, односно начелник управе за поједине области, или начелник управе градске општине 

односно руководилац који руководи службом или организацијом. 

 



            Чланом 85 Закона о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе прописано је да интерни конкурс спроводи конкурсна Комисија од три члана. 

Конкурсну Комисију за спровођење интерног конкурса сходно овом члану Закона именује начелник 

управе, тако да конкурсну комисију обавезно чине непосредни руководилац организацине јединице 

у којој се попуњава радно место, службеник који је стручан у области за коју се попуњава радно 

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

              Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе у чл.10 прописано је да се на поступак 

спровођења интерног конкурса примењују одредбе ове Уредбе, којима је уређен изборни поступак 

за спровођење јавн                 

             Стручне и административне послове за конкурсну Комисију обављаће Одељење за 

управљање људским ресурсима. 

              На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

 

 

            Решење доставити:                                                   НАЧЕЛНИК                       

- Архиви,                                                             ГРАДСКЕ УПРАВЕ  

- члановима Комисије.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                  Иван Анђелић 


