
 

Република Србија 

ГРАД ПИРОТ 

Градска управа 

III бр. 111/ 1  -2018.год. 

15.05.2018.год. 

П и р о т 
 

 

  На основу члана 4 и члана 82 и 83 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 21/2016 и 113/2017)  и члана 4. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног  конкурса за попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 95/2016), Кадровског 

плана Градске управе, Службе интерне ревизије и  Градског правобранилаштва за 2018 год. I 

бр. 06/23-2018 и Правилника о организацији и  систематизацији  радних места у Градској 

управи, Служби интерне ревизије и Градском правобранилаштву Града Пирота II бр. 06/51-17, 

начелник Градске управе Града Пирота оглашава 

  

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ  

РАДНИХ МЕСТА У  ГРАДСКОЈ УПРАВИ 

ГРАДА ПИРОТА  

I 

  Интерним конкурсом у Градској управи Града Пирота попунити следећа радна места; 

1. ПОСЛОВИ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ, Одељење за општу управу, Одсек за 

људске ресурсе, звање саветник – 1 службеник.  

2. ПОСЛОВИ УПИСА ИМОВИНЕ,  Одељење за привреду и финансије, Одсек  за 

привреду и имовинско-правне послове, звање млађи саветник – 1 службеник 

3. ПОРЕСКИ ИЗВРШИТЕЉ И ПОСЛОВИ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ЛОКАЛНИХ 

ЈАВНИХ ПРИХОДА, Одељење за привреду и финансије, Одсек  локалне пореске 

администрације, звање саветник – 1 службеник 

4. ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ЛИЧНИХ И КОЛЕКТИВНИХ ПРАВА 

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА, ЕТНИЧКИХ ГРУПА, ИЗБЕГЛИХ И ПРОГНАНИХ ЛИЦА, 

МИГРАНАТА И ПОВРАТНИКА ПО РЕАДМИСИЈИ,   ПОСЛОВИ САВЕТНИКА ЗА 

ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА И СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ 

УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, Одељење за ванпривредне 

делатности, Одсек за социјалну, борачку-инвалидску заштиту, избегла и расељена лица, 

звање саветник – 1 службеник 

5. ПОСЛОВИ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ – МАТИЧАР МАТИЧНОГ ПОДРУЧЈА 

ЦРНОКЛИШТЕ,  Одељење за општу управу, Одсек за грађанска стања и матичне 

послове, звање саветник – 1 службеник.  
 

   
 



 

На интерном конкурсу имају право да учествују службеници запослени на неодређено време у 

Градској управи Пирот. Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници Градске управе 

Пирот у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које се 

попуњава. Радни однос се заснива на неодређено време. 

II 

Услови за рад на радном месту 1: Стечено високо образовање  из области природних или 

техничких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама, знање рада на рачунару (МС Оffice пакет и интернет), положен 

државни стручни испит и најмање  три године радног искуства у струци 

Услови за рад на радном месту 2: Стечено високо образовање из области економске или  

правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама, знање рада на рачунару (МС Оffice пакет и интернет), положен 

државни стручни испит и завршен приправнички стаж. 

Услови за рад на радном месту 3: Стечено високо образовање  из области правне или 

економске науке  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама, знање рада на рачунару (МС Оffice пакет и интернет), положен 

државни стручни испит и најмање  три године радног искуства у струци. 

Услови за рад на радном месту 4: Стечено високо образовање  из области правне или 

економске науке  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама, знање рада на рачунару (МС Оffice пакет и интернет), положен 

државни стручни испит и најмање  три године радног искуства у струци. 

Услови за рад на радном месту 5: Стечено високо образовање  из области друштвених наука  

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама, знање рада на рачунару (МС Оffice пакет и интернет), положен државни стручни 

испит и најмање  три године радног искуства у струци, положен посебан стручни испит за 

матичара, овлашћење за обављање послова матичара. 

 

 

Место рада: Градска управа Града Пирота, Српских владара 82. 

  

У изборном поступку проверити за радно место 1: познавање законских прописа који 

регулишу област противпожарне заштите, као и познавање основних одредби системских 

закона за поједине области неопходне за рад на овим пословима  – усмено,  познавање рада на 

рачунару – практичним радом на рачунару, вештина комуникације – усмено 



 

У изборном поступку проверити за радно место 2: познавање Закона о јавној својини, 

стратешког управљања непокретностима у јавној својини, класификацији имовине и улогe 

непокретне имовине у економском развоју локалне самоуправе и повећање њене 

конкурентности. 

У изборном поступку проверити за радно место 3: познавање Закона о порезу на имовину и 

Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о општем управном поступку 

– усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације 

– усмено. 

У изборном поступку проверити за радно место 4: познавање Закона о енергетици 

("Сл.гласник РС" бр.145/2014), Уредбе о енергетски угроженом купцу("Сл.гласник РС" 

бр.113/2015), Правилника о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода 

домаћинства као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца ("Сл.гласник РС" 

бр.49/2017), Закона о здравственој заштити ( "Сл.гласник РС" бр.113/2017 ), Закона о правима 

пацијената ( "Сл. гласник РС" бр.45/2013) и Правилника о начину поступања по приговору, 

обрасцу и садржају записника и извештаја саветника за заштиту права пацијената ("Сл.гласник 

РС" бр. 71/2013) – усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; 

вештина комуникације – усмено. 

У изборном поступку проверити за радно место 5: познавање Закона о матичним књигама, 

Упутства о  вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига и Породичног закона – 

усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – 

усмено. 

    

Рок за подношење пријаве: 8 дана од дана објављивања на огласној табли Градске управе 

Града Пирота.  

 

Докази о испуњењу услова који се прилажу уз пријаву на конкурс:  
-  потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; 

- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;  

            - оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за 

рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о 

положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или 

оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту за радно место за које се у 

условима тражи област правне науке)  

-  оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном посебном стручном испиту за 

матичара за радно место под бројем 4  

- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења 

и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем 

периоду је стечено радно искуство) 

- оригинал или оверена фотокопија решење о распоређивању или премештају на радно 

место у органу у коме ради или решење да је службеник нераспоређен. 

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у 

општинској-градској управи, суду или код јавног бележника. 

 

Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:Весна Влатковић, телефон 

010/305536  

Адреса на коју се подносе пријаве: Градска управа, Српских владара 82.   




