
Општинска управа Општине Врњачка Бања, на основу чл. 18. Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/15), на основу чл. 4., 

5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Сл. гласник РС“ бр. 17/16) чл. 35. 35. Правилника о 

организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Врњачка Бања бр. 

020-274/16 од 28.12.2016. год.  расписује 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА 

 

   

У Општинској управи Општине Врњачка Бања, Ул. Крушевачка 17.  

ПОПУЊАВАЈУ СЕ СЛЕДЕЋА РАДНА МЕСТА: 

 

1. У Одсеку за привреду и друштвене делатности – радно место утврђено Правилни-

ком о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине 

Врњачка Бања, под бр. 65. - Послови из области социјалне и примарне здравст-

вене заштите; 
2. У Одсеку за општу управу – радно место утврђено Правилником о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи општине Врњачка Бања под бр. 

54. – домар. 

пријемом лица на неодређено време 

 

УСЛОВИ ЗА РАД НА РАДНИМ МЕСТИМА КОЈА СЕ ПОПУЊАВАЈУ: 

 

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. 

 

2. IV степен стручне спреме и најмање 3 године радног искуства 

 

МЕСТО РАДА: 

Општинска управа Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17. Врњачка Бања 

 

ДОКАЗ О ИСПУЊАВАЊУ ПРОПИСАНИХ УСЛОВА КОЈЕ ЈЕ КАНДИДАТ 

ОБАВЕЗАН ДА ПРИЛОЖИ: 

1. 

- Доказ о високој стручној спреми – у области 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, спе-

цијалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету  

-  Познавање рада на рачунару  

- Доказ о стеченом радном искуству – најмање три година радног искуства (пот-

врде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом 

стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство) 

- Уговор о раду или Решење о распоређивању на неодређено време (оригинал или 

оверена копија) у органу јединице локалне самоуправе општине Врњачка Бања, 

јавној служби, јавном предузећу или правном лицу основаном од стране тог 

предузећа, или у привредном друштву и другој организацији које у систему 

локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у 

Регистар, односно чије се зараде финансирају из буџета општине Врњачка Бања  



2. 

- Доказ о средњој стручној спреми 

- положен возачки испит „Б“ категорије 

- Уговор о раду или Решење о распоређивању на неодређено време (оригинал или 

оверена копија) у органу јединице локалне самоуправе општине Врњачка Бања, 

јавној служби, јавном предузећу или правном лицу основаном од стране тог 

предузећа, или у привредном друштву и другој организацији које у систему 

локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у 

Регистар, односно чије се зараде финансирају из буџета општине Врњачка Бања; 

 

      За пријављене кандидате по службеној дужности прибавиће се изводи из МКР и КД, 

као и уверења да нису правноснажно осуђивани на безусловну казну затвора од најмање шест 

месеци. 

 

СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ, ЗНАЊЕ И ВЕШТИНЕ КОЈЕ СЕ ОЦЕЊУЈУ У 

ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ 

 

Начин провере: Оцењују се увидом у податке из пријаве, усменом провером оспособ-

љености, знања и вештина и кроз разговор са кандидатима. 

 

РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ НА ИНТЕРНИ КОНКУРС: 

15 дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли општине Врњачка 

Бања, Ул. Крушевачка бр. 17. и на званичном сајту општине Врњачка Бања. Рок почиње 

да тече од 13.04. 2017. год. а истиче дана 28.04. 2017. год.  

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ТРЕБА ДА САДРЖИ: 

Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о 

образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на 

којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим 

пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. 

 

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ ЗА ИНТЕРНИ КОНКУРС: 

Општинска управа Општине Врњачка Бања, Ул. Крушевачка 17. Врњачка Бања 

 

МЕСТО, ДАН И ВРЕМЕ КАДА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ ПРОВЕРА ОСПОСОБЉЕНОС-

ТИ, ЗНАЊА И ВЕШТИНА КАНДИДАТА: 

По истеку рока од 15 дана од дана објављивања интерног конкурса на огласној табли 

општине Врњачка Бања међу којима ће се спровести изборни поступак биће писмено 

обавештени о томе када почиње изборни поступак – провера знања и вештина, најмање 

5 дана пре отпочињања изборног поступка. 

 

ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ИНТЕРНОГ КОНКУРСА: 

13.04. 2017. године 

 

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ИНТЕРНОМ КОНКУРСУ: 

 

Љиљана Радаковић, телефон: 036/601-256; 0638670122 

 

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, незразумљиве или непотпуне пријаве уз које 

нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће 

одбачене. 

 

ОВАЈ ОГЛАС ОБЈАВЉЕН ЈЕ НА WEB СТРАНИЦИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА: 

opstinavrnjackabanja.gov.rs, НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА. 


