
На основу чл. 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 

(„Сл. гласник РС“ бр. 68/15), члана 3. Уредбе о интерном конкурсу ("Сл. гласник РС", бр. 

17/16), чл. 22. Одлуке о Општинској управи општине Врњачка Бања („Сл.лист општине  

Врњачка Бања“, бр. 21/2014, 10/15), чл. 35. Правилника о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Врњачка Бања бр. 020-274/16 од 28.12.2016. год., 

Начелник Општинске управе доноси 

 

РЕШЕЊЕ О ПОПУЊАВАЊУ РАДНОГ МЕСТА  

ИНТЕРНИМ КОНКУРСОМ 

I 

У  Општинској управи Општине Врњачка Бања расписивањем интерног конкурса 

попунити следећа радна места: 

1. У Одсеку за привреду и друштвене делатности – радно место под бр. 65. Послови из 

области социјалне и примарне здравствене заштите, пријемом лица на неодређено 

време; 

2. У Одсеку за општу управу – радно место под бр. 54. домар, пријемом лица на 

неодређено време. 

 

II 

На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у 

систему локалне самоуправе - у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, 

јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним 

друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 

пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно 

зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.  

 

III 

Услови за рад на радном месту под бр. 1.: 

VII степен – стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља Друштвено хуманистичких наука или из научне области правне 

и економске науке 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. Најмање 3 године радног искуства у струци. 
 

Услови за рад на радном месту под бр. 2.: 

IV степен стручне спреме и најмање 3 године радног искуства 

Место рада: Општинска управа општине Врњачка Бања.  

Конкурсна комисија коју формира Начелник Општинске управе Општине Врњачка 

Бања, обавиће усмени разговор са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни 

поступак. Кандидати се оцењују према мерилима прописаним за избор. 

 

Рок за подношење пријаве: 15 дана од дана објављивања интерног конкурса на огласној 

табли Општинске управе Општине Врњачка Бања.  

Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу Љиљана Радаковић, заме-

ник Начелника Општинске управе.  

Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине Врњачка Бања, Круше-

вачка 17. Врњачка Бања  

Датум оглашавања: 13.04. 2017. год.  



Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: са канди-

датима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су при-

ложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, наз-

начене вештине и знања биће провераване у канцеларији бр. 57. Начелника Општинске 

управе општине Врњачка Бања. 

 

IV 

Интерни конкурс објавиће се на званичној сајту општине Врњачка Бања и огласној 

табли Општинске управе општине Врњачка Бања. 

   

      ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 111-8/17 од 13.04. 2017. године 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Славиша Пауновић 

 

Обрадила: 

Љ. Радаковић 


