
 На основу члана 18. став 1. и 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених 

у јавном сектору (Сл. гласник РС бр. 68/15), и члана 3. став 2. Уредбе о интерном конкурсу (Сл. 

гласник РС бр. 17/2016) Јавно предузеће за обављање комуналних делатности „Топлица“  дана 

13.12.2016. године доноси следеће: 

Р Е Ш Е Њ Е 

о попуњавању радних места 

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ попуњавање радних места – 1) Бригадир у грађевинској групи, 2) Инкасант и 

читач водомера, 3) Возач камиона у Јавном предузећу за обављање комуналних делатности 

„Топлица“   - интерним конкурсом, а која су утврђена чланом 9. тачка 29; чланом 7. тачка 21 и 

чланом 14. тачка 49 Правилника о унутрашњој систематизацији послова и радних задатака и 

Одлуком о допуни истог у Јавном предузећу за обављање комуналних делатности  „Топлица“ из 

Куршумлије.   

2. На интерном конкурсу могу да учествују само запослени на неодређено време у свим 

организационим облицима утврђеним чланом 2. став 5. Закона о начину одређивања максималног 

броја запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС бр. 68/15), 

3. Услови за учешће на интерном конкурсу за попуњавање радних места из тачке 1. овог Решења 

утврђени су Правилником о унутрашњој систематизацији послова и радних задатака и Одлуком о 

допуни истог у Јавном предузећу за обављање комуналних делатности  „Топлица“. 

4. Инетни конкурс на основу овог Решења објавиће се најкасније у року од 8 дана од дана 

доношења овог Решења на интернет презентацији и огласној табли ЈПКД „Топлица“, огласној 

табли општинске управе Куршумлија, и исти ће садржати све потребне подтатке утврђене чланом 

6. Уредбе о интерном конкурсу. 

5. Решење ступа на снагу даном доношења. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 3. став 1. Уредбе о интерном конкурсу (Сл. гласник РС бр. 17/2016)  утврђено је да 

попуњавање радног места у организационом облику може да се спроведе интерним конкурсом ако 

радно место није попуњено, а које је утврђено Правилником о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места и Одлуком о допуни истог, које се уклапа у прописе о максималном 

броју запослених и ако су обезбеђена средства за остваривање права запослених на том радном 

месту. 

 Попуњавање радног места отпочиње доношењем решења о попуњавању, које садржи 

податке потребне за објављивање интерног конкурса. 

 С обзиром да су Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и 

Одлуком о допуни истог у Јавном предузећу за обављање комуналних делатности  

„Топлица“ предвиђени Послови 1) Бригадир у грађевинској групи, 2) Инкасант и читач водомера, 

3) Возач камиона, исти је ступио на снагу 13.12.2016. године, донето је Решење као у диспозитиву. 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се поднети приговор директору ЈПКД 

„Топлица“ у року од 8 дана, од дана пријема истог. 
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