
 
Република Србија 

Општина Сокобања 

Народна библиотека ''Стеван Сремац'' 

Број: 49/2 

Дана: 07.02.2018.године 

СОКОБАЊА 

 

Датум оглашавања:07.02.2018. године 

Датум истека рока за пријављивање: 22.02.2018. године 

 

На основу члана 18. став 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору („Сл.гласник РС" број68/15), Уредбе о интерном конкурсу („Сл.гласник РС“; број17/2016),  

расписује: 

 

И Н Т Е Р Н И 

К О Н К У Р С 

 

I Орган у коме се радно место попуњава: 

 

Народна библиотека ''Стеван Сремац'', Сокобања, ул. Алексе Маркишића бр. 1. 

 

 

II Радно место које се попуњава: 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ЗА КУЛТУРУ 

 

1. Радно место под редним бројем 4. - Руководилац организационог дела за културу -1 извршилац. 
Опис послова: Планира послове из области културе и доставља директору установе, организује, 

прати и контролише реализацију послова, стара се о реализацији плана рада и сачињава извештај о 

раду, извршава планиране послове и распоређује послове по одељењима организационе јединице, 

сарађује са библиотечко-информативном организационом јединицом и са другим јавним установама 

и предузећима, учествује у раду стручних комисија, стручних већа и колегијума, управља пословима 

који се односе на рад Завичајног музеја, легата ''Милуна Митровића'', биоскопа ''Моравица'', 

уметничке колоније ''Сокоград'', обавља све правне послове везане за Организациони део за културу. 
Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на  основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету. 
Радно искуство: Најмање пет година рада у култури 
Посебни услови: Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
У изборном поступку проверавају се: 

-Стручна оспособљеност – усмени разговор; 

-Знање – Познавање закона о култури – писмена провера 

-Вештине-познавање рада на рачунару –практична провера (рад на рачунару) 

 

III Место рада: 

Народна библиотека ''Стеван Сремац'', Сокобања ул. Алексе Маркишића бр. 1 

 

IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је 15 дана и почиње да тече од 08.02.2018. 



године и истиче 22.02.2018. године. 
 

V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Дејан Николић, телефон: 

018/830-251. 
 

VI  Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: 

Народна библиотека ''Стеван Сремац'', Сокобања, ул. Алексе Маркишића бр. 1, са назнаком: „за 

интерни конкурс“. 

 

VII Датум оглашавања: 

07.02.2018. године 

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: 

-пријава са радном биографијом; 

-диплома о стеченој стручној спреми 

-уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 

-извод из матичне књиге рођених; 

-уверење Полицијске управе да канидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 

од најмање шесг месеци или за кажњиво дело које гa чини неподобним за обављање послова у 

државном органу; 

-уверење о стеченом радном искуству у струци; 

-доказ да је у радном односу на неодређено време у систему локалне самоуправе. (решење, уговор о 

раду или другидокумент); 

-уверење о здравственој способности доставља изабрани кaндидат. 

 

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 

са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су 

приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, 

назначене вештине и знања биће проверена у просторијама Народне библиотеке ''Стеван Сремац'', 

Сокобања, ул. Алексе Маркишића бр. 1, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем 

или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави. 

Провера ће се вршити у просторијама Народне библиотеке ''Стеван Сремац'' у Сокобањи, 01.03.2018. 

године. са почетком у 15:00 часова о чему ће кандидати бити писменим путем обавештени. 

 

X Право учешћа на интерном конкурсу: 

На интерном конкурсу могу да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне 

самоуправе Сокобања. 

 
НАПОМЕНЕ: 

Непотпуне. неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене. 

Интерни конкурс објављен је на званичној интернет страннци www.bibliotekasokobanja.rs, огласној 

табли Народне библиотеке ''Стеван Сремац'' у Сокобањи и огласној табли Општинске управе 

општине Сокобања. 
 

 

                                                                                                                                               ДИРЕКТОР 

                                                                                                                                            Витомир Крстић 

http://www.bibliotekasokobanja.rs/

