
Република Србија 
ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:111-1-1/2016 
Датум: 14.11.2016. године

На основу чл. 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Сл. гласник РС“, бр. 17/2016), 
а у складу са Решењем о попуњавању радног места интерним конкурсом бр.111-1/2016 од
14.111.2016. године Општинска управа општине Голубац оглашава:

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

I Организациони облик у коме се радна места попуњавају: Општинска управа општине 
Г олубац.

П Радна места која се попуњавају:
1.Радно место на пословима јавних набавки у Одељењу за привреду и финансије -  1 
извршилац.: Виша школска спрема правног или економског смера, односно висока школа 
првог степена (основне академске и основне струковне студије) из области економије или 
права, 3 година радног искуства, положен стручни испит за рад у државн
УСЛОВИ: Виша школска спрема правног или економског смера, односно висока школа 
првог степена (основне академске и основне струковне студије) из области економије или 
права, 3 година радног искуства, положен стручни испит за рад у државним органима .

2. Радно место на пословима заштите животне средине,регистратора обједињених 
процедура и вођење евиденције о стварима у јавној својини Општине Голубац у
Одељењу за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско-правне послове 
-  1 извршилац
УСЛОВИ: Високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 
година-дипломирани правник, дипломирани инжињер заштите животне средине или 
дипломирани инжињер заштите на раду, односно високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке струковне 
студије,специјалистичке академске студије) из области друштвено-хуманистичких или 
техничко-технолошких наука, 3 године радног искуства,положен стручни испит за рад у 
органима државне управе.

3. Радно место на послови путне привреде ,комуналне делатности и уређење зелених 
површина у Одељењу за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско- 
правне послове -  1 извршилац
УСЛОВИ: Виша школска спрема машинског или смера заштитне животне средине, 
односно висока школа првог степена (основне академске и основне струковне студије) 
техничко-технолошких наука, 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у 
државним органима.



4. Радно место на пословим комуналног инснектора у Одељењу за урбанизам и 
изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско-правне послове -  1 извршилац 
УСЛОВИ: Виша школска из области техничко-технолошких наука, односно висока школа 
првог степена (основне академске и основне струковне студије) из области техничко- 
технолошких наука , 3 година радног искуства, положен стручни испит за рад у државним 
органима и испит за инспектора.

У изборном поступку проверавају се:

• За радно место под редним бројем 1 -  стручна знања из области Закона о јавним 
набавкама -  усмено, познавање рада на рачунару -  практичним радом.
• За радно место под редним бројем 2 -  стручна знања из области Закона о заштити 
животне средине, Закона о планирању и изградњи и Закона о јавној својини — усмено, 
познавање рада на рачунару -  практичним радом.
• За радно место под редним бројем 3 -  стручна знања из области Закона о 
комуналним делатностима -  усмено, познавање рада на рачунару -  практичним радом.
• За радно место под редним бројем 4 -  стручна знања из области Закона о 

комуналним делатностима — усмено, познавање рада на рачунару — практичним 
радом.

III Место рада: Голубац, зграда Општинске управе у улици Цара Лазара бр.15
1УРок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече
14.11.2016. године и истиче 29.11.2016. године, у 10 часова.
V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Радиша Живковић, 
канцеларија бр.12, бр. телефона 012/678-260.
VI Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Општинска управа општине 
Голубац, Цара Лазара 15, 12223 Голубац, са назнаком: „за интерни конкурс“ и наводом 
радног места за које се пријава подноси.
VII Датум оглашавања: 14.11.2016. године.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:
Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју 
треба назначити на које радно место се конкурише; оверена фотокопија дипломе, оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, уверење из казнене евиденције да кандидат није 
правоснажно осуђиван за кривиично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци, или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за рад у 
државним органима (кандидати који немају положен државни стручни испит,могу се 
примити на рад, под условом да државни стручни испит положе у року од 6 месеци од 
дана пријема у радни однос), доказ да је у радном односу на неодређено време у систему 
локалне самоуправе (решење, уговор о раду или други документ).
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 Општинске управе општине



Голубац дана 29.11.2016. године, почев од 11^° часова, о чему ће кандидати бити 
обавештени писменим путем.

X Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу имају право да учествују 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 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, 
односно зараде финансирају из буџета Општине Голубац.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду 
или код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Општинске 
управе општине Голубац.

Интерни конкурс објављен је на интернет страници и огласној табли Општинске управе 
општине Г олубац.
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