Република Србија
Општина Сокобања
Општинска управа општине
Сокобања
III Број: 111-6/2018
Дана: 18.05.2018. године
СОКОБАЊА
На основу члана 18. став 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/15), члана 3. став 2. Уредбе о интерном
конкурсу („Службени гласник РС“ бр. 17/2016) и Правилника о организацији и
систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву
(„Службени лист општине Сокобања“, број 9/18) Начелник Општинске управе општине
Сокобања донео је:
РЕШЕЊЕ
О ПОПУЊАВАЊУ ИЗВРШИЛАЧИХ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПУТЕМ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА
Члан 1.
У Општинској управи општине Сокобања, путем интерног конкурса попуњавају се
следећа радна места:
I У ОДЕЉЕЊУ ЗА ФИНАНСИЈЕ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА
1.Радно место: Послови пореског књиговодства у звању млађи саветник
Услови: стечено високо образовање у области правних 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
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.
Радно искуство: најмање једна година радног искуства у струци.
Додатни услови: положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).
Број извршилаца : 1

Члан 2.
Место рада за радна места из члана 1. овог решења је у Сокобањи у згради Општинске
управе општине Сокобања.
Члан 3.
Интерни конкурс биће оглашен у року од 8 дана од дана доношења овог решења.
Члан 4.
Интерни конкурс оглашава се на огласној табли Општинске управе општине Сокобања
и на интернет презенатацији www.opstinasokobanja.com.
Члан 5.
У огласу о интерном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места наводе се подаци о:
организационом облику, радном месту, условима за рад на радом месту, месту рада, доказима

о испуњавању прописаних услова за рад на радом месту које се попуњава и које је кандидат
обавезан да приложи, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у
изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве на интерни
конкурс, имену и презимену лица задуженог за давање обавештења о интерном конкурсу,
адреси на коју се подносе пријаве, датум објављивања података о месту, дану и времену када
ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку.
Члан 6.
Интерни конкурс спроводи комисија од три члана коју посебним решењем именује
Начелник општинске управе општине Сокобања.
По истеку рока за подношење пријава, конкурсна комисија прегледа све приспеле
пријаве и поднете доказе и саставља списак кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак. Изборни поступак спроводи се само међу кандидатима који испуњавају услове за
рад на радном месту које се попуњава и који имају право да учествују на интерном конкурсу.
Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писемно
обавештење о томе када отпочиње изборни поступак , најмање пет дана пре отпочињања
изборног поступка.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата могу најпре писмено да се
провере.
Са кадидатом који су на писменој провери испунили прописана мерила за избор,
конкурсна комисија обавља усмени разговор.
Након усменог разговора, конкурсна комисија сачињава листу за избор коју доставља
Начелнику општинске управе општине Сокобања, заједно са засписником о свом раду..
Члан 7.
Рок за пријаву на интерни конкурс је у року од15 дана од дана када је интерни конкурс
објављен.
Члан 8.
На интерном конкурсу могу да учествују само запослени на неодређено време у систему
локалне самоуправе Сокобања.
Члан 9.
Ово решење је коначно.
Решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања иинтернет
презентацији општине Сокобања www.opstinasokobanja.com.
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Марија Јовановић

