Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЈИНА БАШТА
На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана 12. став
1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16) Мишљења
Министарства финансија број: 112-01-00094/2021-03од 18.02.2021 и Закључака Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51 бр.112-3812/2021од 27. априла 2021.године
Општинска управа општине Бајина Башта
оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I. Орган у коме се попуњавају извршилачка радна места:

Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28
II. Радна места која се попуњавају:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ
Радно место послови извршења са текућих рачуна у области борачко инвалидске заштите у
звању млађи саветник, - 1 извршилац
Опис послова: води одговарајуће евиденције о оствареним правима из области борачко
инвалидске заштите; обавља послове везане за обраду, праћење и евидентирање примања из
републичког Трезора из области борачко инвалидске заштите; обавља послове у вези са
вођењем евиденције предмета из области управног поступка; спроводи решења о правима
војних (личних и породичних) инвалида, цивилних инвалида рата, корисника месечног
новчаног примања, борачког додатка и материјалног обезбеђења, прати примања и расходе;
даје обавештења и информације странкама на основу евиденције о примљеним, обрађеним и
експедованим предметима; израђује годишњи извештај о утрошеним новчаним средствима.
Учествује у припреми плана јавних набавки на које се закон не примењује и његовом
усаглашавању са финансијским планом односно одобреним расположивим апропријацијама,
обавља послове спровођења поступка јавних набавки на које се закон не примењује,
испитивање тржишта, слање понуда, састављање записника о отварању понуда, састављања
модела и уговор-наруџбеницу, праћење извршења наруџбенице.
Обавља и друге послове у складу са законом и по налогу руководиоца одељења и
начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из правних или економских наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
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односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање једна
године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном: познавање
Закона о општем управном поступку, Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних
инвалида рата и чланова њихових породица, Закон о јавним набавкама –усмено, познавање рада
на рачунару MS Office пакет и интернет- практични тест;
2.Радно место послови архиве,завођење премета и експедиција поште, у звању сарадник, - 1
извршилац
Опис послова: Обавља административне и техничке послове преузимања службене поште са
поштанског фаха, као и пријема аката и поднесака за експедовање из надлежности органа
општине; евидентира приспелу пошту у одговарајуће књиге примљене поште; распоређује и
доставља акта, предмете, рачуне, службене листове и публикације у рад органима општине;
води одговарајуће књиге за експедовање службене поште и врши друге послове, у складу са
прописима о канцеларијском пословању; обавља административне и техничке послове пријема
и класификације решених предмета, одлагања, архивирања и развођења аката; води архивске
књиге и друге евиденције о архивираним предметима; манипулативни послови преношења
решених предмета након истека одређеног рока у архивски депо; стара се о правилном
смештају, чувању и предаји архивске грађе и поштовању прописаних рокова за архивирање
предмета; обавља послове излучивања безвредног регистратурског материјала и предмета из
архивског депоа по протеку рока чувања; издаје преписе решења и предмета из архиве на
реверс; предаје архивске грађе органа општине надлежном архиву. Обавља и друге послове које
по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.
Услови:
стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља економске или
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен
државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном: познавање
Закона о општем управном поступку и Уредба о канцеларијском пословању органа државне
управе –усмено, познавање рада на рачунару MS Office пакет и интернет –практични тест

III Место рада:
Бајина Башта, улица Душана Вишића број 28.

IV Услови за запослење:
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Да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава
остале услове прописане законом, другим прописом, да учесник конкурса није правоснажно
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.
III. Трајање рада:
Радни однос се заснива на неодређено време.
IV. Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:
Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања
обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Данас“.
Пријава на конкурс садржи: назив и број радног места за које кандидат подноси пријаву, име и
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и податке
о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

V.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

-пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству
- оргинал уверењe о држављанству (не старије од шест месеци) или оверену фотокопију;
- оргинал извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним
књигама објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09, 145/14 и 47/18) или оверену
фотокопију;
- оверена фотокопија дипломе о стручној спреми;
- оригинал или оверена фотокопија исправе којима се доказује радно искуство у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
- уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након
објављивања конкурса);
- доказ о познавању рада на рачунару
- изјава о сагласности кандидата да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити
и обрађивати личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су
неопходни у поступку одлучивања, те у којој се кандидат уједно опредељује да ли ће сам
прибавитит податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо њега (образац изјаве се може преузети на интернет презентацији општине
Бајина Башта у прилогу јавног конкурса)
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За учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је
доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног
односа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и
фотокопије докумената које су оверене пре 1. 3. 2017. године у основним судовима, односно,
општинским управама.
Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16
и 95/18-аутентично тумачење), између осталог, прописано је да орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим
ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених.
VIII. Адреса на коју се подноси пријава:

Општинска управа општине Бајина Башта, Душана Вишића 28, 31250 Бајина Башта са
назнаком: "За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места-НЕ ОТВАРАТИ".
IX.

Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу, радним даном од 10
до 12 часова:
Александра Ковачки , тел: 031/862-366.

X.

Место, дан и време када ће се обавити провера стручне оспособљености, знања
ивештина кандидата у изборном поступку:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним
местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном
поступку наведених у тексту јавног конкурса, биће спроведена у просторијама Општинске
управе општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића број 28, с тим што ће кандидати о датуму и
времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
Напомене:
Сходно чл. 72 и 73. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос у органу
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аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или државном органу и траје шест месеци.
Службенику који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.
Сходно члану 47. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе у радни однос на неодређено време може да се прими лице које нема положен
државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од 6 месеци од дана заснивања
радног односа, сагласно члану 131. истог закона.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које
кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној од
надлежног органа, Конкурсна комисија одбациће закључком.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Општинске управе општине Бајина Башта,
а у дневним новинама “Данас“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет
презентације на којој је објављен конкурс.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу, који су употребљени у
мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
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