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Крушевац
На основу чл. 4 и 83 Закона о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 113-17-др.Закон и бр. 95/18), чл. 4
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса („Сл.гласник РС“ бр.95/16), на основу Одлуке
о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у локалној
самоуправи- граду Крушевцу („Сл.лист града Крушевца“ бр.7/2017 и 9/2017), Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, Градском
правобранилаштву и Служби месних заједница града Крушевца („Сл.лист града Крушевца“
бр.5/18 и 1/19), у даљем тексту Правилник, начелник Градске управе града Крушевца, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ИНТЕРНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРУШЕВЦА

У Градској управи града Крушевца попуниће се следеће извршилачко радно место путем
интерног конкурса на одређено време:
I Oрган у коме се радно место попуњава:
Градска управа града Крушевца, ул.Газиместанска бр.1
II Радно место које се попуњава:
Радно место утврђено под редним бројем 150, Правилника: Послови из области спорта,
у звању млађи саветник – 1 извршилац;
Опис посла: Припрема општих и појединачних аката из области физичке културе и
спорта; координација и праћење рада Установа у области физичке културе; стручни послови
припреме, спровођења и контроле реализације програма и трошења буџетских средстава у
области физичке културе и годишњих и посебних програма спортских организација; послови на
имплементацији стратешких докумената из области спорта; обавља и друге послове по налогу
шефа Службе, начелника Одељења и начелника Градске управе.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области
друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање једна година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
У изборном поступку проверавају се:
Стручна оспособљеност на основу пријаве, кроз усмени разговор, знања из области
делокруга рада органа-познавање Закона о Аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, Закона о спорту и Закона о буџетском систему, кроз усмени разговор, вештине
комуникације, кроз усмени разговор и вештине рада на рачунару кроз практичан рад.

III Место рада:
Крушевац, ул.Балканска бр.63
IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Градске управе града
Крушевца.
Рок почиње да тече 20.12.2019. године, а истиче 27.12.2019. године.
Интерни конкурс објавити и на интернет презентацији града Крушевца:
www.krusevac.rs
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Душица Златановић, службеник у Одељењу за управљање људским ресурсима, телефон:
037 414 750 ;
VI Адреса на коју се подноси пријава на интерни конкурс:
Градска управа града Крушевца, ул.Газименстанска бр.1
VII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:
Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:
Запослени у Градској управи подносе само пријаву на интерни конкурс, док се сва остала
потребна документација и докази налазе у персоналним досијеима запослених.
Запослени у Службама и организацијама које оснива град подносе следећу
документацију:
- Потписана пријава са биографијом са наводима о досадашњем радном искуству,
кратком опису послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс;
- Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци);
- Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених који је издат на
обрасцу сходно Закону о матичним књигама (објављеном у „Сл.гласнику РС“ бр.20/09 , 145/14
и 95/18-аутентично тумачење);
- Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- Оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном-стручном испиту,
лица са положеним правосудним испитом уверење или оверену фотокопију уверења (за лица
која немају положен државни-стручни испит биће наложено полагање у року од 6 месеци од
заснивања радног односа);
- Оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења
и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство;
- Оригинал или оверена фотокопија уверења Полицијске управе да кандидат није
осуђиван на безусловну казну затвора од шест месеци;
- Оригинал или оверена фотокопија уверења послодавца да кандидату није престајао
радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само кандидати који су
радили у државном органу односно органу аутономне покрајие или јединице локалне
самоуправе) и
- лекарско уверење.
Докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код Јавног бележника, или
у општини и суду ако су документа оверена пре 1.марта 2017.године.

VIII Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном
месту, биће проверена у просторији бр.50, Градске управе о чему ће кандидати бити обавештени
телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.
IX Прaво учешћа на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују запослени на неодређено време у Градској
управи града Крушевца, запослени у другим органима града као и запослени на неодређено
време у Службама и организацијама које оснива Град.
Право учешћа имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове
за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.
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 именована од стране начелника Градске
управе решењем бр. 111-17/12-2019 од 16.12.2019. године.
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