
 

 На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 

јавном сектору (Сл.гласник РС бр. 68/15 и 86/16), Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града 

Лесковца за 2015. годину, број: 06-9/16-I од 28. децембра 2016. године, члана 3. до члана 8. 

Уредбе о интерном конкурсу (Сл.гласник РС бр. 17/16) и Решења о спровођењу интерног 

конкурса за попуњавање упражњених радних места у Градској управи за опште послове, 

број:112-24/2017-06 од 09.01.2017. године, Градска управа за опште послове града 

Лесковца, објављује:    

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЕСТА 

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 

  

 

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

I Радна места које се попуњавају и услови за рад на радним местима: 
 

1. Радно место: Секретар месних заједница ''Турековац'', ''Власе'', ''Горње 

Синковце'', ''Доње Синковце'', ''Горње Трњане'', ''Доње Трњане'', ''Белановце'', 

''Душаново'', ''Карађорђевац'', ''Петровац'', ''Свирце'', ''Миланово'' и ''Горње 

Стопање'' 

Број извршилаца: 1 
Услови: стечено високо образовање из научне области економских наука или на основним 

академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни 

испит, најмање три године радног искуства у струци. 

Место рада: Турековац, зграда МЗ Турековац. 

 

2. Радно место: Секретар месних заједница ''Винарце'', ''Доње Стопање'', ''Залужње'', 

''Прибој'', и ''Подримце'' 

Број извршилаца: 1 

Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни 

стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци. 

Место рада: Винарце, зграда МЗ Винарце. 

 

 

 

3. Радно место: Секретар месне заједнице ''Коста Стаменковић'' 

Број извршилаца: 1 

Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни 

стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци. 

Место рада: Лесковац, зграда Месне заједнице Коста Стаменковић, ул. Сретена 

Динића 8. 



  

У изборном поступку проверавају се: самосталност у раду, одговорност, пословна 

комуникација и компетентност. 

 

II Право учешћа на интерном конкурсу: 

Право учешћа на интерном конкурсу имају 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 

пријављивање података о запосленима у регистар, односно запослене чије се плате, 

односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 

 

III Докази о испуњавању прописаних услова за рад на радним местима која се 

попуњавају и које је кандидат обавезан да приложи: 

 

 потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у 

пријави обавезно назначити радно место за које се конкурише), 

 оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 

 одговарајући доказ о радном искуству ( потврда или уговор о раду), 

 уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), 

 извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 

 доказ о положеном државном стручном испиту, 

 уверења полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну 

казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 

обављање послова у државном органу; 

 уверење о општој здравственој способности; 

  доказ да се лице налази у радном односу на неодређено време у организационом 

облику у систему локалне самоуправе, (уговор о раду на неодрђено време). 

 

Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне управе, а буде 

изабран по интерном конкурсу биће обавезан на полагање државног стручног испита. 

 

Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и уверење 

надлежене полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија од 6 месеци. 

 

IV Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и 

начин њихове провере:  
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се усменим разговором са 

кандидатима. 

 

V Рок за подношење пријава на интерни конкурс:  
Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 (петнаест) дана од дана када је 

интерни конкурс објављен на огласној табли Скупштине града Лесковца.  

 



VI Име и презиме лица задужених за давање обавештења о интерном конкурсу:  

Јован Коцић и Вукица Младеновић, тел.  016/200813. 

 

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Градска управа за опште послове града Лесковца, 

Писарница,Трг Револуције бр 45, са назнаком „за интерни конкурс - не отварати“. 

 

VII Место и датум објављивања интерног конкурса: Интерни конкурс објавиће се на 

интернет презенатацији града Лесковца, огласној табли Градске управе за опште послове 

града Лесковца и огласној табли Скупштине града Лесковца дана 10.01.2017. године. 

 

VIII Провера оспособљености, знања и вештина кандидата извршиће се након истека 

рока за подношење пријава, о чему ће кандидати бити обавештени. 

 
Напомена: Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 

Градске управе за опште послове града Лесковца. 

 

ГРАДСКА УРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 

Број: 112-26/2017-06 

У Лесковцу, 10.01.2017. године 

 

 

НАЧЕЛНИК 

Слободан Милошевић 

 

 

 

 

 

 


