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Датум оглашавања: 16. новембар 2020. године
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На основу чл. 4. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон и 86/2019) и
члана 5., 6., 7. и 8. Уредбе о спровођењу интерног и јавнох конкурса за попуњавање радних местa у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 95/2016), ВД
Начелник Општинске управе општине Бајина Башта, оглашава
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
I Орган у коме се радно место попуњава:
ОПШТИНСКА УПРАВА, у Бајиној Башти, ул. Душана Вишића бр.28
II Радна места која се попуњавају:
1. Радно место: нормативно правни послови за потребе Општинског већа, у звању самостални
саветник, - 1 извршилац
Опис нормативно правни послови за потребе општинског већаприпрема материјале за
седнице Општинског већа; израђује нацрте одлука, решења и осталих аката које су надлежности
Општинског већа; даје потребна објашњења и изјашњења током дискусије по тачкама дневног реда;
пружа стручну помоћ при обради предлога о којима се гласа; стара се о законитости аката које
доноси Општинско веће; обрађује материјале о којима је одлучивало Општинско веће и стара се о
њиховом спровођењу; припрема и израђује нацрте појединачних аката у другостепеном поступку;
стара се о обезбеђивању записника са седница Општинског већа; припрема материјале потребне за
рад и пружа стручну помоћ радним телима које образује Општинско веће, стара се обезбеђивању
записника са њихових седница; припрема текст пословника о раду Општинског већа и његових
радних тела; сачињава одговарајуће извештајеи стара се о чувању изворних аката о раду Општинског
већа.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 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, положен државни стручни испит, најмање пет година
радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се: познавање Закон о општем управном пступку, Закон о
локалној самоуправи и Закон о запосленима у аутономним покраинама и јединицама локалне
самоуправе– усмено;
III Место рада:
Општинска управа, ул. Душана Вишића бр. 28
IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурсје 8 дана и почиње да тече од 16.11.2020.
године и истиче 24.11.2020.године
V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:
Радина Рајаковић, телефон: 069-8259-202.
VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:
Општинска управа, у Бајиној Башти, ул. Душана Вишића бр.28 , са назнаком: „за интерни конкурс за
радно место нормативно правни послови за потребе Општинског већа
VII Датум оглашавања:16.новембар 2020. године
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којим се доказује на којим
пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство); оригинал или
оверена фотокопија решења о распоређивању или решењe да је службеник нераспоређен;
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 општине Бајина Башта-Скупштинска сала, у Бајиној
Башти, ул. Душана Вишића бр.28, почев од 25 . новембра 2020. године, о чему ће кандидати бити
обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у
пријави.
X Право учешћа на на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у Општинској
управи општине Бајина Башта.
Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који
испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.
Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код
јавног бележника, биће одбачене.
Интерни конкурс за радно место под тачком 1. спроводи Конкурсна комисија именована од стране
начелник Општинске управе 01 број 111-4-/2020-01 од 13.11.2020. године.
Овај оглас објављен је на огласној табли Општинској управи општине Бајина Башта 16.11.2020.
године.
ВД. Начелник Општинске управе
Александра Ковачки

