На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору („ Сл.гласник РС“, бр. 68/2015 ) и члана 4, 5, 6, и 7 Уредбе о интерном конкурсу ( „ Службени
гласник РС“ ,бр. 17/2016), Општинска управа општине Куршумлија објављује

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Назив организационог облика: Општинска управа општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб.
Радно место које се попуњава: Послови из области урбанизма, у Одељењу за привреду и локални
економски развој
Опис послова: Врши послове из надлежности Општинске управе који се односе на издавање
информације о локацији, вођење управног поступка, издавање локацијских услова на основу одредаба
Закона о планирању и изградњи, Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи и Закона о
општем управном поступку.Води прописан регистар издатих информација о локацији и локацијских
услова, припрема и учествује на припреми програма израде урбанистичких планова, изради и усвајање
урбанистичких планова, учествује у раду техничке комисије у поступку утицаја на животну средину и
координира рад Комисије за планове. Обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом и одлукама
шефа по налогу шефа Одељења за привреду и локални економски развој и начелника Општинске управе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије),
односно на основним студијама у трајању најмање 5 година грађевинског или архитектонског смера, са
најмање једном годинoм радног искуства и стручни испит за рад у органима државне управе.
Место рада: Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб
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: Наташа Миленковић, стручни сарадник
на Пословима управљања људским ресурсима
Адреса на коју се подносе пријаве на интерни конкурс: Општинска управа општине Куршумлија,
Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб , са назнаком „ За интерни конкурс“
Датум објављивања: 07.04.2016. године
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, доказ о
положеном државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци,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.

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављен је на wеб страници: www.kursumlija.org и огласној табли Општинске управе
општине Куршумлија .
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