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СОКОБАЊА
Датум оглашавања: 03.11. 2017. године
Датум истека рока за пријављивање: 20.11.2017. године
На основу члана 18.став 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору („Сл.гласник РС" број 68/15), Уредбе о интерном конкурсу („Сл.гласник РС“; број
17/2016), расписује:
ИНТЕРНИ
КОНКУРС
I Орган у коме се радно место попуњава:
Општинска управа општине Сокобања, Сокобања ул. Светог Саве бр.23.
II Радно место које се попуњаваја:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Радно место под редним бројем 41 – Стручни и управни послови у области туризма и
пољопривреде, у звању саветника - 1 извршилац.
Опис послова: Прати и анализира стање у области туризма; учествује у припреми планова и
мера за подстицање развоја туризма, учествује у промоцији туристичке понуде; Води регистар
смештаја домаће радоности за територију општине и израђује решења о разврставању у
категорије у складу са Законом о туризму; Врши надзор над обављањем комуналних
делатности у области уређења и одржавања зеленила и јавне хигијене, стара се о поступку
израде и спровођења годишњег програма за унапређење и заштиту пољопривредног
земљишта и стара се спровођењу поступка давања у закуп пољопривредног земљишта;
учествује у изради и спровођењу развојних пројеката у области руралног и пољопривредног
развоја Општине; обавља стручне и административно-техничке послове у вези реализације
одлуке о финансијској подршци пољопривредницима; припрема и реализује програме
едукације за потребе развоја пољопривреде у Општини; остварује свакодневне контакте са
локалним пољопривредницима.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама,
пољопривредног или шумарског смера.
Радно искуство: Најмање три године радног искуства у струци.
Посебни услови: положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет)
У изборном поступку проверавају се:
-Стручна оспособљеност – усмени разговор;
-Знање - познавање Закона о туризму, Закон о пољопривреди и руралном развоју и Закон о

комуналним делатностим – писмено;
-Вештине- познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару)
III Место рада:
Општинска управа општине Сокобања, Сокобања ул. Светог Саве бр. 23
IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је 15 дана и почиње да тече од 04.11.2017
године и истиче 20.11.2017. године.
V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Душица Станковић,
телефон: 064/8560703.
VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:
Општинска управа општине Сокобања, ул. Светог Саве бр.23, са назнаком: „за интерни
конкурс“.
VII Датум оглашавања:
03.11.2017. године
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:
- пријава са радном биографијом;
- диплому о стеченој стручној спреми
- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
- извод из матичне књиге рођених;
-уверење Полицијске управе да канидат није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шесг месеци или за кажњиво дело које гa чини неподобним
за обављање послова у државном органу;
- 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 државном стручном испиту;
- уверење о здравственој способности доставља изабрани кaндидат.
IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним
местима, назначене вештине и знања биће проверена у просторијама Општинске управе
општине Сокобања, Сокобања ул. Светог Саве бр.23, о чему ће кандидати бити обавештени
телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.
Провера ће се вршити у просторијама Општинске управе општине Сокобања
27.11.2017.године. са почетком у 13:00 часова о чему ће кандидати бити писменим путем
обавештени.
X Право учешћа на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само запослени на неодређено време у систему
локалне самоуправе Сокобања.
НАПОМЕНЕ:

Непотпуне. неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.
Положен државни стручип испит је услов за рад на овом радном месту. Међутим, како је самим
Законом о начину одређивањна максималног броја залослених у јавном сектору уређено да се
интерни конкурс врши само међу запосленима на неодређено време у систему локалне

самоуправе у који улазе и организационе јединице код којих не постоји обавеза полагања
државног стручног испита а обзиром на члан 16. Закона о забрани дискриминације
(“Сл.гласник РС", број 22/09) који забрањује дискриминацију у области рада која обухвата
између осталог, право на рад кандидатима који су конкурисали без приложеног доказа о
положеном испиту пријава ће, уколико ислуњавају остале услове, бити прихваћена уз обавезу
која ће бити прописана посебним појединачним актом, да у датом року положе државни
стручни испит што ће уједно бити услов за даљи рад, у складу са одредбама Закона о државпој
управи („Сл.гласник РС". број 79/05, 101/07. 95/10 и 99/14).
Интсрни
конкурс
објављен
је
на
званичној
интернет
страннци
www.opstinasokobanja.com и огласној табли Општинске управе општине Сокобања.
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Марија Јовановић

