
РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
-НАЧЕЛНИК- 
БРОЈ: IV-111-4/2016 
ДАТУМ:10.11.2016.год. 
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
 
На основу члана 18 став 3 Закона о начину одређивања максималног броја 
запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр.68/15), члана 4 Уредбе о 
интерном конкурсу („Сл.гласник РС“, бр.17/16) ,члана 23  Одлуке о Општинској 
управи („Сл.лист општине Нови Кнежевац“, бр.2/06, 12/08 и 15/10) и Решења 
Председника општине Нови кнежевац о попуњавању радног места путем 
интерног конкурса у Општинској управи Нови Кнежевац,  начелник Општинске 
управе Нови Кнежевац , расписује  
 
 

И Н Т Е Р Н И    К О Н К У Р С 
 

објављен  10.новембра 2016.године 
 
За пријем у радни однос на неодређено време, 1 (један) извршилац у 
Општинској управи Нови Кнежевац-Одељење за буџет, финансије и привредне 
делатности : 
 
1. Радно место : 
 

ОПШТИ ПОСЛОВИ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, ГРАЂЕВИНСКОГ   ЗЕМЉИШТА И 
ОПШТИ ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈА 

 
 
2. Место рада: 
 
                 Општинска управа Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1 
 
3. Услови за рад на радном месту: 
 

 Поред општих услова прописаних у члану 6 члана  Закона о  
                  радним односима у државним органима (,,Сл.лист РС,, бр. 48/91,    
                  66/91и 39/02), кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 
                  -стечено средње образовање природног или друштвеног смера; 
                  -3 године радног искуства; 
                  -положен стручни испит. 
 
4. Докази о испуњавању општих  и  посебних услова у  оригиналу  или  
    овереној копији: 
 
                -диплома о стеченој стручној спреми; 
                -уверење о држављанству; 
                -извод из матичне књиге рођених; 
                -уверење да кандидат није осуђиван 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 ( полицијска  
                 управа); 



                -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 други документ); 
                -доказ о положеном стручном испиту; 
                -уверење  о  здравственој  способности ( доставља само изабрани  
                 кандидат). 
 
5. Рок за подношење пријава: 
 
                Пријаве се подносе у року од 15( петнаест) дана од дана објављивања 
                Конкурса на огласној табли Општинске управе Нови Кнежевац. 
 
6. Лице задужено за давање обавештења о Интерном конкурсу: 
 
               Начелник Општинске управе Нови Кнежевац – Зоран Гајин, тел. 0230-  
81-031. 
 
7. Адреса на коју се пријаве подносе: 
 
Пријаве се подносе начелнику Општинске управе Нови Кнежевац, на адресу: 
Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, са  назнаком: 
“Пријава на интерни конкурс“. 
 
8. У изборном поступку међу кандидатима  који испуњавају услове за рад  
    проверавају се : 
 
    -познавање послова који су одређени описом послова – усмено; 
 
     Опис послова: 
 
Ради све административно-техничке  послове који се односе на евиденцију, 
одржавање и коришћење објеката комуналне инфраструктуре, а посебно 
који су у непосредној надлежности Општинске управе; грађевинског 
земљишта-јавног и осталог ; евиденције и послове око одржавања улица и 
путева, објеката јавне расвете; послове евиденције објеката комуналне 
инфраструктуре у изградњи  и све друге послове из ових области; 
Ради све опште послове финансија-књига улазних и излазних рачуна, врши 
обрачун пореза, води књигу дневних извештаја, контирање и књижење 
материјалног књиговодства; врши обрачун амортизације и валоризације 
основних средстава; врши ревалоризацију месечних откупних рата за 
откупљене станове у друштвеној својини и друге послове у овој 
области;води потрошњу горива за путничке аутомобиле; ради послове око 
цена комуналних услуга; води рачуна о боравишним  таксама; припрема 
акта о категорисању соба, односно кућа и станова за одмор намењених за 
пружање услуга смештаја и исхране у домаћинствима и вођење регистра 
истих на основу Правилника о садржају и начину вођења регистра 
категорисаних соба, кућа и станова за одмор;  ради послове статистике;ради 
и све друге послове по налогу руководиоца службе, начелника Одељења и 
начелника Општинске управе. 
 
-познавање рада на рачунару - практично; 
 
-вештина комуникације – усмено. 
 



Провера ће се вршити у просторијама Општинске управе Нови Кнежевац 
дана 28.11.2016.године ( понедељак) , са почетком у 10,00 часова о чему ће 
кандидати бити благовремено обавештени. 
 
 
НАПОМЕНА: 
 
 
Непотпуне, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене. 
 
Положен државни стручни испит је услов за рад на овом радном месту. 
Међутим, самим Законом о начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору , уређено је да се интерни конкурс врши само међу запосленима 
на неодређено време у систему локалне самоуправе у који улазе и 
организациони облици код којих не постоји обавеза полагања овог стручног 
испита. С обзиром на то да је чланом 16 Закона о забрани дискриминације 
(„Сл.гласник РС“, бр.22/09) прописана забрана дискриминације у области рада 
која обухвата, поред осталог, право на рад кандидатима који су конкурисали без 
приложеног доказа о положеном  стручном  испиту, пријава ће бити прихваћена 
уколико испуњавају остале услове, а посебним појединачним актом кандидату ће 
бити одређен рок у којем треба да положи стручни испит у складу са одредбама 
Закона о државној управи  („Сл.гласник РС“, бр.79/05, 101/07, 95/10 и 99/14). 
 
Интерни конкурс објављен је на званичној интернет страници Општине Нови 
Кнежевац и огласној табли Општинске управе Нови Кнежевац. 
 
 
                                                                   Начелник  Општинске управе, 
 
                                                                                 Зоран  Гајин 


