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 На основу члана 18. став 2. Закона о  начину  одређивања максималног броја 

запослених  у јавном сектору (“Сл. гласник РС”, број  68/2015 и 81/2016- Одлука УС), 

члана 3. Уредбе о  интерном  конкурсу  (“Сл. гласник РС”, број 17/2016), члана 28. 

Одлуке о Општинској управи Књажевац (“Сл. лист општине Књажевац” , број  28/2016 

и 8/2017) и  Решења о попуњавању радног места, број 112-40/2019-03 од 21.10.2019. 

године, Начелник Општинске управе Књажевац, расписује  

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС 
Објављен 22.10.2019. године 

 

За пријем у радни однос на неодређено  време, 1 (један) извршилац, у 

Општинској управи Књажевац - Одељењу за стручне и нормативно правне послове 

општинских органа: 

1. Радно место:ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА 

      2.   Место рада: 

Општинска управа Књажевац, ул. Милоша Обилића број 1, 19350 Књажевац. 

 

      3.   Услови за рад на радном месту: 

 Поред општих услова прописаних чланом 80. Закона о  запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Сл. гласник РС”, број 

21/2016, 113/2017 И 95/2018), кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

 стечено средње образовање у четворогодишњем трајању 

 најмање једна година радног искуства,  

 познавање рада на рачунару (MS Office  пакет и интернет). 

 

    4.   Докази о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овереној 

фотокопији и то: 

 диплому о стеченој стручној спреми, 

 уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 

 извод из матичне књиге рођених, 

 уверење МУП-а РС, Полицијске управе да кандидат није правноснажно осуђиван на 

безусловну казну  затвора од најмање  шест месеци, 

 доказ да раније није престајао  радни однос у државном органу, односно органу 

аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности 

из радног односа, 

 доказ да је у радном односу на неодређено време у систему локалне самоуправе 

(решење, уговор о раду  или други документ), 

 уверење о здравственој способности. 

 

5.   Рок за подношење пријава: 

Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса на 

огласној табли Општине Књажевац и званичној интернет презентацији општине 



Књажевац. 

 

6.  Лице задужено  за давање обавештења о Интерном конкурсу: 

Горица Петровић, руководилац Одељења за општу управу и заједничке послове, контакт 

телефон , 019-731-623,  моб. тел. 065 206 15 90. 

7.  Адреса на коју се пријаве подносе: 

Пријаве се подносе начелнику  Општинске управе Књажевац, на адресу: Општинска 

управа Књажевац, ул. Милоша Обилића број 1, 19350 Књажевац, са назнаком: ”Пријава 

на интерни конкурс за радно место –„технички послови за  потребе општинских 

органа”.  

 

8.  У изборном поступку међу кандидатима који испуњавају услове за рад, 

проверавају се: 

 познавање прописа из области канцеларијског пословања – усмено, 

 познавање рада на рачунару – практично.  

Провера оспособљености и  знања ће се вршити у просторијама Општинске управе 

Књажевац,  дана 18.11.2019. године, (понедељак) са почетком у 11,00 часова, о чему ће 

кандидати бити обавештени писменим путем. 

 

НАПОМЕНЕ: 

 

1. Непотпуне, неблаговремене и  недопуштене пријаве биће одбачене. 

 

            2. Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-

аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној 

дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 

одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. 

став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 

прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена 

евиденција кад је то неопходно за одлучивање (члан 103. став 3). 

 Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: Извод из 

матичне књиге рођених и Уверење о држављанству. 

 Кандидат у својој пријави уколико то жели, мора изричито да наведе да је орган 

дужан да по службеној дужности прибави податке о чињеницама о којима се води 

службена евиденција (Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству).  

 У циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка, кандидат може и 

сам, уз своју пријаву да достави и податке о чињеницама о којима се води службена 

евиденција (Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству). 
 

Интерни конкурс објављен је на   званичној интернет презентацији општине 

Књажевац   www.knjazevac.rs  и огласној табли општине Књажевац. 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, 

дипл. правник Емилија Тасић 

 

 

 

 

http://www.knjazevac.rs/


 

 


