
На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („ 

Сл.гласник РС“, бр. 68/2015 ), члана 4, 5, 6, и 7  Уредбе о интерном конкурсу ( „ Службени гласник РС“ ,бр. 17/2016), 

члана 3. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Куршумлија за 

2015-ту године (Сл. лист општине Куршумлија бр. 4/2016, 31/2016 и 43/2016) Јавно предузеће за обављање 

комуналних делатности „Топлица“ објављује 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 

Назив организационог облика:   

Јавно предузеће за обављање комуналних делатности „Топлица“- Куршумлија, ул. Драган Милуновић- Џуле бр. 2. 

Радна места која се попуњавају:  

1) Бригадир у грађевинској групи,  

2) Инкасант и читач водомера,  

3) Возач камиона 

Опис послова за радно место „Бригадир у грађевинској групи“:   

 Организује рад радника на терену ( зидање или бетонажа или неки други грађевински посао ), 

 Врши распоред радника на извршењу конкретних задатака у договору са претпостављеним , контролише рад и 

њихово извршење и уједно учествује у њему директно, 

 Одговоран за извршење као и квалитет извршених радова, 

 Обавља послове зидања, бетонирања, армирања као и остале радове нискоградње, 

 По потреби обавља и тесарске послове, 

 По потреби обавља послеве  грађевинског радника, 

 Обавештава претпостављеног око процеса рада и указује на евентуалне проблеме , 

 Обавља и друге послове по наређењу претпостављеног 

 

Услови за рад на радном месту:  

 III или IV степен стручне спреме техничке струке 

 2 године радног искуства 

 

Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:  

- Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, - уверење о држављанству, - извод из матичне 

књиге рођених, - оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема,-оверена фотокопија радне књижице, 

- решење о распоређивању односно уговор о раду са организационим обликом у систему локалне самоуправе општине 

Куршумлија, - доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од намање 6 месеци или за 

кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, - уверење о здравственој 

способности. 

Опис послова за радно место „Инкасант и читач водомера“:   

 Врши очитавање водомера за грађање, правна лица и станбене зграде 

 Врши наплату рачуна за утрошену воду и уношење смећа,  

 Обавља и све друге послове које му се ставе у задатак од стране руководиоца. 

 

Услови за рад на радном месту:  

 III или IV степен стручне спреме, без обзира на смер 

 2 године радног искуства 

 

 



Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:  

- Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, - уверење о држављанству, - извод из матичне 

књиге рођених, - оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема,-оверена фотокопија радне књижице, 

- решење о распоређивању односно уговор о раду са организационим обликом у систему локалне самоуправе општине 

Куршумлија, - доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од намање 6 месеци или за 

кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, - уверење о здравственој 

способности. 

Опис послова за радно место „Возач камиона“:   

 Извози смеће од града до депоније, 

 Стара се о одржавању и исправности возила, 

 У зимском периоду уклања снег са коловоза раоником и циклоном посипа улице и тротоаре са сољу и ризлом, 

 Врши и друге послове возача које му руководиоци ставе у задатак  

 

Услови за рад на радном месту:  

 III или IV степен стручне спреме, без обзира на смер  

 Поседовање возачке дозволе Ц категорије,   

 2 године радног искуства на месту возача. 

 

Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:  

- Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, - уверење о држављанству, - извод из матичне 

књиге рођених, - оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема,-оверена фотокопија радне књижице, 

- решење о распоређивању односно уговор о раду са организационим обликом у систему локалне самоуправе општине 

Куршумлија, - доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од намање 6 месеци или за 

кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, - уверење о здравственој 

способности. 

Место рада:  

Куршумлија, ул. Драган Милуновић- Џуле бр. 2. 

Рок у коме се подносе пријаве на интерни конкурс:  

Рок за подношење пријава је петнаест дана од  дана објављивања интерног  конкурса на огласној табли.  

Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:  

Драгослав Бојовић, правник, референт општих и кадровских послова. 

Адреса на коју се подносе пријаве на интерни конкурс:  

Јавно предузеће за обављање комуналних делатности „Топлица“- Куршумлија, ул. Драган Милуновић- Џуле бр. 2,    

са назнаком „ За интерни конкурс“ 

Датум објављивања: 13.12.2016. године 

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављен је на wеб страници: www.jpkdtoplica.co.rs и огласној табли ЈПКД „Топлица“-Куршумлија. 

 

Број.1817                                                                                                                      ЈПКД „ТОПЛИЦА“ 

У Куршумлији, дана 14.12.2016. г                                                                                   Директор 

                                                                                                                Војимир Чарапић дипл.правник 

http://www.jpkdtoplica.co.rs/

