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 На основу члана 192. Закона о општем управном поступку (Сл. лист СРЈ бр. 33/97 и 31/2001 

и Сл. гласник РС бр. 30/2010) и члана 9. и 23. Уредбе о интерном конкурсу (Сл. гласник РС бр. 

17/2016) директор ЈПКД „Топлица“ доноси се следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о формирању комисије за спровођење интерног конкурса 

 

1. Формира се комисија за спровођење интерног конкурса у вези са Решењем о попуњавању 

радних места бр. 1809 од 13.12.2016.г, ради попуњавања радних места 1) Бригадир у 
грађевинској групи, 2) Инкасант и читач водомера, 3) Возач камиона у Јавном предузећу за 
обављање комуналних делатности „Топлица“,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. Комисија из тачке 1. овог Решења спровешће интерни конкурс у следећем саставу: 

- Драгослав Бојовић, Референт општих и кадровских послова, председник комисије 

- Младен Гилић, Руководилац оперативе, члан 

- Драшко Гвозденовић, Шеф наплатне службе, члан 

 

3. Задатак комисије је да спроведе интерни конкурс ради попуњавања радних места 1) Бригадир у 
грађевинској групи, 2) Инкасант и читач водомера, 3) Возач камиона у Јавном предузећу за 
обављање комуналних делатности „Топлица“,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“, у складу са одредбама члана 10-18 и 20-23 Уредбе о интерном 

конкурсу. 
 

4. Стручне и административне послове за конкурсну комисију обавља служба задужена за 

кадровске послове. 

 

5. Ово 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. 
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 Попуњавање радног места отпочиње доношењем решења о попуњавању, које садржи 
податке потребне за објављивање интерног конкурса. 
  

С обзиром да су Правилником о унутрашњој систематизацији послова и радних 
задатака и Одлуком о допуни истог у Јавном предузећу за обављање комуналних делатности  
„Топлица“  предвиђена радна места – 1) Бригадир у грађевинској групи, 2) Инкасант и читач 
водомера, 3) Возач камиона, те да је исти ступио на снагу 13.12.2016. године, то је донето 
Решење о попуњавању тих радних места. 
 У циљу спровођења конкурса, у смислу члана 23. Уредбе о интерном конкурсу,  
конкурсну комисију за спровођење интерног конкурса именује руководилац 
организационог облика у коме се попуњава радно место, тако да конкурсну комисију 
обавезно чине непосредни руководилац у организационој јединици у којој се попуњава 
радно место, запослени који је стручан у области за коју се попуњава радно место и 
запослени који обавља послове из области кадровских послова, пре него што се објави 
интерни конкурс. 
 У складу са напред изнетим 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. 
 
 

 
Број.1812                                                                                                            ЈПКД „ТОПЛИЦА“ 

У Куршумлији, дана 13.12.2016. г                                                                           Директор 

                                                                                                                Војимир Чарапић дипл.правник 

 


