РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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ПРИБОЈ
Општинска управа општине Прибој, на основу члана 18. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (''Сл. гласник РС'', број
68/2015 и 81/2016-одлука УС) и члана 3. Уредбе о интерном конкурсу (''Службени гласник
РС'', број 17/2016), оглашава
ИНТ Е Р Н И К О Н К У Р С
за попуњавање извршилачког радног места
у Општинској управи општине Прибој
I. Орган у коме се радно место попуњава:
Општинска управа Општине Прибој, Прибој, ул. 12. јануара 108
II. Радно место које се попуњава:
- службеник за јавне набавке, звање млађи саветник, 1 извршилац
III. Услови за рад на радном месту:
Стечено високо образовање из области правнх или економских наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основим студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, положен испит за службеника за јавне набавке, најмање једна година
радног искустава у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
У радни однос се може примити лице само под условом да испуњава и услове
за запошљавање прописане чланом 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', број 21/2016,113/2017и 113/2017-I).
Радни однос се може засновати и са лицем које нема положен државни
стручни испит, уз обавезу да исти положи у року од 6 (шест) месеци од дана заснивања
радног односа, под условом да испуњава све остале тражене услове.
IV. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном
поступку:
Стручне оспособљености , знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку: познавање Закона о јавним набавкама и пратећих подзаконских аката-усмено;
познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару, вештина комуникације и
организационе способности-усмено.

V. Право учешћа на интерном конкурсу имају запослени на неодређено време у
систему локалне самоуправе у складу са чланом 2. став 5. Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору.
VI. Место рада: Зграда Скупштине општине Прибој, ул. 12. јануар 108.
VII. Адреса на коју се подносе пријаве:
Општинска управа општине Прибој, Прибој, ул. 12. јануара 108, са назнаком
''За Конкурсну комисију''.
VIII Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:
Кристина Папан, тел. .033/2452 341(лок.149)
IX.Докази о испуњавању услова за рад на радном месту које се попуњава:
- пријава са биографијом, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, оверена копија дипломе, оверена копија сертификата за
службеника за јавне набавке, доказ о радном искуству, доказ о положеном државном
стручном испиту уколико исти поседује, уверење да кандидат није правноснажно осуђиван
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције
надлежне Полицијске управе издат након објављивања интерног конкурса), доказ да им
раније није престао радни однос у државном органу, односно органу јединице локалне
самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, уколико је кандидат радио у
државном органу, односно органу јединице локалне самоуправе.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној копији.
X. Рок за подношење пријава на интерни конкурс: 15 дана од дана када је
интерни конкурс објављен на огласној табли Општинске управе општине Прибој.Рок
почиње да тече од 04.09.2018 године и истиче 18.09.2018.године.
XI.Трајање радног односа:
Радни однос се заснива на неодређено време.
XII.Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Кандидатима чије су пријаве благовреме, допуштене, разумљиве и потпуне, уз
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном
радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се проверавају у
изборном поступку, и то провера знања рада на рачунару и усмена провера познавања
прописа везаних за послове радног места, накнадно, а најкасније 5 дана пре дана
отпочињања изборног поступка, доставља се писмено обавештење о дану и часу вршења
провера.

НАПОМЕНА:
Оглас о интерном конкурсу објавити на огласној табли Општинске управе
општине Прибој, ул.12.јануар 108 и интернет презентацији општине Прибој www.priboj.rs.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује
Општинске управе општине Прибој.

в.д.начелник

Неблаговремене, недопуштене, наразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз
које нису пристигли сви потребни докази, биће одбачене.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола
У Прибоју, дана 03.09.2018.године

В.Д. НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Ђорђе Дујовић, дипл.правник

