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Република Србија 
ОПШТИНА БАБУШНИЦА 
Општинска управа 
 Број: 111-3/2016-4 
  09.12.2016. године 
  Б а б у ш н и ц а 

 
                    На основу члана 72, 73, 74 . и 75. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.21/16), члана 18. Закона о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Сл. гласник РС”, бр. 68/15 и 81/16), 
чл. 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу (“Сл. гласник РС”, бр. 17/16), члана 1. Одлуке о измени 
и допуни одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне 
самоуправе општине Бабушница за 2015. годину („Скупштински преглед општине Бабушница“, 
број 26/16) и члана 14. Одлуке о организацији општинске управе општине Бабушница 
(„Скупштински преглед општине Бабушница“, бр. 26/16)  Општинска управа општине Бабушница  
оглашава: 
 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ  МЕСТА 
 У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

 
I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Бабушница - Одељење за 
привреду и финансије, Одсек за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке 
  
Радна места која се попуњавају:  
1.Послови трезора, извршења буџета и финансијског пословања, звање: саветник 
предвиђено Правилником о организацији послова и систематизацији радних места у органима и 
службама општине Бабушница, број 110-20/2016 од 30.11.2016.године, у члану 31. у тачки 2.2.  

    
Услови:  
 
 Стечено високо  образовање  из области економских или организационих наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 4 године (економски факултет или факултет 
организационих наука) или специјалистичким студијама на факултету и познавање метода 
рада, поступака и стручних техника које се стичу у раду, и поседовање вештина да се 
стечена знања примене; 

- положен стручни испит за рад у органима државне управе; 
- најмање 3 године радног искуства  
Број   извршилаца...........................................                       1 

 
У изборном поступку проверавају се усмено: познавање Закона о локалној самоуправи и Закона 
о буџетском систему. 
Место рада: Општинска управа општине Бабушница, ул. Ратка Павловића бр. 1, Бабушница  
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2. Административно – финансијски послови месних заједница и послови јавних набавки, 
звање: саветник 
Предвиђено Правлником о организацији послова и систематизацији радних места у органима и 
службама општине Бабушница, број 110-20/2016 од 30.11.2016. године ,у члану 31.у тачки 2.8. 
 

Услови:  
 
Стечено високо  образовање из области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од 4 године или специјалистичким студијама на факултету и 
познавање метода рада, поступака и стручних техника које се стичу у раду, и поседовање 
вештина да се стечена знања примене; 

- положен стручни испит за рад у органима државне управе 
- најмање 3 године радног искуства  
- познавање рада на рачунару. 

                 Број   извршилаца...........................................                      1 
 
У изборном поступку проверавају се усмено: познавање Закона о локалној самоуправи и 
Закона о јавним набавкама. 
 
 
II Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Бабушница – Одељење 
за привреду и финансије, Одсек за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и 
инспекцијске послове 
 
1. Послови комуналног надзора, звање: намештеник, четврта врста радних места. 
 
Предвиђено Правилником о организацији послова и систематизацији радних места у органима и 
службама општине Бабушница, број 110-20/2016 од 30.11.2016.године, у  члану 31. у тачки 2.18. 

  Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем 
трајању или стечено специјалистичко образовање; 

 
Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем 

трајању или стечено специјалистичко образовање; 
- једна година радног искуства 
 Број извршилаца ...........................................................................                 1 

 
 
У изборном поступку проверавају се усмено: познавање Закона о локалној самоуправи и 
Закона о комуналним делатностима. 

 
2. Послови уређења грађевинског земљишта и саобраћаја, звање: саветник  
 
Предвиђено Правилником о организацији послова и систематизацији радних места у органима и 
службама општине Бабушница, број 110-20/2016 од 30.11.2016.године , у члану 31. у тачки 2.19. 
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Услови: Стечено високо  образовање из области техничких наука грађевинског 

смера на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 4 године или специјалистичким 
студијама на факултету (грађевинске струке) и познавање метода рада, поступака и 
стручних техника које се стичу у раду, и поседовање вештина да се стечена знања 
примене, 

- положен стручни испит за рад у органима државне управе, 
- познавање рада на рачунару, 
- најмање 3 године радног искуства  

                Број извршилаца ..................................................................................... 1 
 
У изборном поступку проверавају се усмено: познавање Закона о локалној самоуправи, Закона 
о планирању и изградњи, Закона о озакоњењу објеката и Закона о јавним путевима. 
 
III Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Бабушница - Одељење 
за општу управу и друштвене делатности, Одсек за друштвене делатности, заједничке и 
скупштинске послове  
1. Возач, звање: намештеник, четврта врста радних места. 
 
Предвиђено Правилником о организацији послова и систематизацији радних места у органима и 
службама општине Бабушница, број 110-20/2016 од 30.11.2016.године,  у члану 31 , у тачки 3.11. 
 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању или стечено 
специјалистичко образовање 

- положен возачки испит ''Б'' категорије  
- 1 година радног искуства  

              Број извршилаца ...............................................................1 
 
У изборном поступку проверавају се: - 
 
2.Послови одржавања чистоће зграде, звање: намештеник, пета врста радних места 
Предвиђено Правилником о организацији послова и систематизацији радних места у органима и 
службама општине Бабушница, број 110-20/2016  од 30.11.2016.године у члану 31.у тачки 3.16. 

             Услови: Основно  образовање. 
             Број извршилаца ......................................................................      1 

 
У изборном поступку се проверавају: - 
 
Пробни рад у трајању од 6 месеци обавезан је за сва радна места по интерном конкурсу. 
 
Полагање државног стручног испита обавезно је за сва радна места по интерном конкурсу, до 
окончања пробног рада, осим за намештеничка радна места. Уколико службеник са обавезом 
полагања државног стручног испита не положи исти до окончања пробног рада, престаје му 
радни однос. 
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Службенику и намештенику који не задовоље на пробном раду престаје радни однос, након 
истека пробног рада, а по писменом мишљењу непосредног руководиоца. 
   
Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: оверене фотокопије не старије од 
шест месеци уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, потврде да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу у складу са 
законом; оригинал уверења о општој здравственој способности не старијег од шест месеци; 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о најмање једној години радног искуства (потврда, решење и други акти из 
којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању, решења да је запослени 
остао нераспоређен или уговора о раду.  
 Рок за подношење пријаве на интерни конкурс: 15 дана од дана оглашавања, почиње да тече 
од 10.12.2016.године  и истиче 24.12.2016.године. 
  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Јела Илић, контакт 
телефон 010/385-112, локал 125 
  Датум оглашавања: 09.12.2016.године 
 Адреса на коју се подноси пријава на интерни конкурс: Општинска управа општине 
Бабушница, ул. Ратка Павловића бр. 18330  Бабушница, са назнаком „за интерни конкурс“, путем 
поште или писарнице Општинске управе. 
 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 проверене од стране конкурсне комисије у просторијама Општинске управе општине 
Бабушница, ул. Ратка Павловића бр.1, почев од 26.12.2016.године, о чему ће кандидати бити 
обавештени телефонским путем или електронском поштом. 

 Запослени који имају право да учествују на интерном конкурсу: запослени на неодређено 
време у органима општине Бабушница, јавним службама, јавним предузећима и другим 
организационим облицима у систему локалне самоуправе Бабушница. 
Напомене: 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији у општини, код суда или 
јавног бележника, биће одбачене. 
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује начелник Општинске управе. 
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Општинске управе општине Бабушница. 
 
                                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 
                                                                                                    Славица Милић, дипл.правник 

 


