Библиотека “Вук Караџић”, Алексинац
Бр.257
12.10.2016. година
На основу члана 4, 5. и 6.. Уредбе о интерном конкурсу ("Сл. гласник РС", бр. 17/2016),
Решења о попуњавању радног места бр.254 од 11.10.2016. године и Мерилима за избор кандидата
по интерном конкурсу бр.256 од 12.10.2016. године, Директор библиотеке “Вук Караџић”
Алексинац, оглашава
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

I Организациони облик у коме се попуњава радно место:
-Библиотеке “Вук Караџић” Алексинац .

II Радно место које се попуњава:
Назив радног места,организационе јединице у којој је радно место систематизовано и број
извршиоца:
- дипломирани библиотекар у оквиру одељења завичајних и посебних фондова, број
ивршиоца 1.
Услови:
-Високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири година у свим образовним профилима
У изборном поступку проверавају се (усмени разговор):
-познавање историје Алексинца;
-познавање организационих целина библиотеке на територији општине Алексинац;
-познавање рада на рачунару.

III Место рада:
-Алексинац, улица Књаза Милоша бр. 161
Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече 13.10.2016
године и истиче 27.10.2016 године.

IV

V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:
-Војкан Поповић,тел. 061 254766,018 803191 e-mail: all2book@yahoo.com.

VI Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурса(са назнаком „за интерни конкурс“):
- Библиотеке “Вук Караџић” Алексинац, улица Књаза Милоша бр. 161,18220 Алексинац.

VII Датум оглашавања: 13.10.2016 године.
Докази који се прилажу уз пријаву на инерни конкурс (у оригиналу или овереној
фотокопији):

VIII

-диплома
-извод из МКР
-извод из књиге рођених(не старије од 6 месеци)
-уверење о неосуђиваности(не старије од 6 месеци)

IX Провера оспособљености,знања и вештина кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене,допуштене,разумљиве,потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место,назначене
вештине и знања биће провераване у просторијама Библиотеке “Вук Караџић”
Алексинац,улица Књаза Милоша бр. 161,дана 07.11.2016 године у 10 часова,о чему ће
кандидати бити обавештени и писменим путем.

X Право учешћа на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само запослени на неодређено време у свим
организационим облицима у систему локалне самоуправе општине Алексинац- 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 пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене
чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.
Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Библиотеке “Вук
Караџић” Алексинац .
Интерни конкурс објављен је на интернет страници и огласној табли Библиотеке “Вук Караџић”
Алексинац и огласној табли ОУ Алексинац.

Директор
_________________

