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На  основу чл.  79,  82,  94  и  102 Закона  о  запосленима  у аутономним  покрајинама  и

јединицама локалне самоуправе (Сл. Гласник РС бр.  21/2016) и члана  11,  12 и  13 Уредбе о
спровођењу  интерног   и  јавног  конкурса  за  попуњавање  радних  места  у  аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 95/2016), Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51 Број  112-2737-2017 од 28.03.2017,  Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено  време  у  систему локалне  самоуправе  Града  Пирота  (Сл.  лист  Града  Ниша  бр.
14/2016 и 131/2016), Кадровског плана Градске управе и Градског правобранилаштва за 2017.
год. I бр. 06/53-2016 и I бр. 06/10-2017 и Правилника о организацији и  систематизацији  радних
места у Градској управи и Градском правобранилаштву Града Пирота II бр. 06/65-16, начелник
Градске управе Града Пирота оглашава
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПИРОТА

 
I  Орган у  коме се  радна места  попуњавају:  Градска управа  Града Пирота –  Одељење за
привреду и финансије. 
II Радна места које се попуњавају: 

1.  ПОСЛОВИ  БИЛАНСИСТЕ  ПОМОЋНИХ  ЕВИДЕНЦИЈА  И  МАТЕРИЈАЛНОГ
КЊИГОВОДСТВА,  Одељење за привреду и финасије, Одсек за трезор, звање саветник – 1
службеник
Опис  послова:  :  планира,  развија  и  унапређује  методе  и  процедуре  финансијских  и
рачуноводствених послова; развија, припрема и предлаже финансијске планове; даје стручна
мишљења и процесу израде финансијских планова; прати правне прописе и прати финансијске
аспекте реализације уговора; прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и
анализира акте и предлаже мере за унапређење финансијских и рачуноводствених питања из
области делокруга рада; припрема извештаје, финансијске прегледе и анализе, статистичке и
остале  извештаје  везане  за  финансијско  –  материјално  пословање; припрема  опште  и
појединачне  акте  у  вези  са  финансијским  и  рачуноводственим  пословима; контролише  и
надзире припрему и обраду захтева за плаћање по различитим основама; даје стручна мишљања
у вези са финансијксим и рачуноводственим пословима; утврђује месечне и тромесечне квоте;
стара се о законској употреби сталне и текуће резерве; непосредно се стара о вођењу главне
књиге трезора и буџетског рачуноводства; одговоран је за консолидацију свих рачуноводствених
извештаја на нивоу трезора; врши промену апропријација у току године по решењима из текуће



и сталне буџетске резерве; саставља месечне извештаје за министарство финансија и Управу за
трезор;  прати  рачуноводствену  методологију  и  даје  иницијативе  за  измене  интерних
рачуноводствених  аката;  води  помоћну  евиденцију  дуга  и  других  помоћних  евиденција  по
потреби;  учествује у изради завршних рачуна;  обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења и начелника Градске управе.
Услови: Стечено високо образовање  из области економске 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 Оfficе  пакет  и  интернет),  положен  државни  стручни  испит  и
најмање  три године радног искуства у струци.
У изборном поступку проверавају се:  познавање законских прописа који регулишу област
буџетског  система,  Уредбе  о  буџетском  рачуноводству,  међународних  рачуноводствених
стандарда,  Контни  план  за  буџетски  систем  –  усмено,   познавање  рада  на  рачунару  –
практичним радом на рачунару или увидом у доказ  о познавању рада на рачунару, вештина
комуникације – усмено.
једног службеника на радном месту
2.  ПОСЛОВИ  ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА,   Одељење за
привреду и финасије, Одсек локалне пореске администрације, звање саветник – 1 службеник
Опис послова:  Прати, анализира и проучава законе, друге прописе и упоредно-правна решења
од значаја за припрему нацрта одлука и других општих аката ЈЛС; Припрема делове нацрта,
односно предлога општих аката ЈЛС; Припрема делове амандмана на предлоге општих аката
ЈЛС; Припрема  мишљења  и  објашењења  о  правилној  примени  прописа  ЈЛС  из  делокруга
органа,  као  и примедбе на  нацрте  прописа и  стратешких докумената  које припремају други
органи; Припрема  предлоге  одговора  на  амандмане  одборника  и  одговоре  на  одборничка
питања;Води  првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте; Разматра
наводе  жалбе,  одлучује  по  жалби  у  границама  овлашћења  првостепеног  органа,  односно
припрема  одговоре  по  жалбама  за  потребе   другостепеног  поступка; Припрема  и  израђује
нацрте решења у другостепеном поступку Припрема предлоге одговора на тужбе у управном
спору; Припрема решења и закључке у другостепеном поступку, прати судску праксу и израђује
периодичне извештаја о раду и начину решавања другостепених предмета; Припрема нацрте
појединачних  управних  аката  по  ванредним  правним  средствима;припрема  одговоре  по
жалбама  за  потребе   другостепеног  поступка;  обавља  послове  контроле  законитости  и
правилности  обрачунавања и  благовремености  плаћања локалних  јавних  прихода;  припрема
извештајау вези контроле јавних прихода предузима мере ради обезбеђења наплате пореског
дуга  установљавањем  заложног  права  на  покретним  стварима  и  непокретностима  пореског
обвезника;  издаје  опомене  за  неизмирене  пореске  обавезе;  припрема  нацрте  решења  о
принудној наплати; води поступак по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода;
води првостепени поступак по изјављеним жалбама;  извршава послове редовне и  принудне
наплате  у  складу  са  Законом;  обавља  и  друге  послове  по  налогу  начелника  Одељења  и
начелника Градске управе .
Услови: 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
најмање три године радног искуства у струци .
 У изборном поступку проверавају се:  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 или увидом у доказ о познавању
рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.
 
3. ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ, Одељење за 
привреду и финансије, Одсек  локалне пореске администрације, звање виши референт – 1 
службеник
Опис послова: Врши пријем, контролу исправности и иницијалну обраду документације из
делокруга  рада; Води  прописане  евиденције  и  припрема  и  обрађује  податке  неопходне  за
вођење централних  евиденција; Припрема  прописане  извештаје  из  области  делокруга  рада;
Обавља  стручне  административно-техничке  послове  из  области  делокруга  рада; Прикупља,
сређује,  евидентира,  контролише,  мери,  прати  и  обрађује  податке  према  методолошким  и
другим упутствима и израђује одговарајући документациони материјал; Припрема и издаје све
врсте  стандардних  потврда,  уверења,  докумената  и  извештаја  ради  остваривања  права
заинтересованих  страна; Пружа  стручну  техничко-административну  помоћ  службеницима  и
странкама; Одлаже,  чува  и  архивира  неопходну  документацију;  прима  и  обрађује  пореске
пријаве,  захтеве  за  уверења  о  статусу  пореских  обвезника  и  финансијском  стању и  издаје
уверења пореским обвезницима; даје информације о стању пореске обавезе и штампа налоге за
уплату; прима и евидентира захтеве и обавештења пореских обвезника; ради и друге послове по
налогу начелника Одељења и начелника Градске управе .
Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању економске струке, знање рада
на рачунару  (МС Оffice  пакет  и  интернет),  положен државни стручни испит и  најмање  пет
година радног искуства у струци.
У изборном поступку проверавају се:  познавање Закона о порезу на имовину  у делу који се
односи на подношење пореских пријава и других законских одредби које се односе на  издавање
пореских уверења.
  
III Место рада: Градска управа Града Пирота, Српских владара 82, Пирот. 
IV Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана
од  дана  објављивања  у  периодичном  издању  огласа  Националне  службе  за  запошљавање
„Послови“ и  наредног дана од дана објављивања Обавештења о јавном конкурсу  у дневном
листу ,,Данас,, 
V  Лице  које  је  задужено  за  давање  обавештења  о  јавном конкурсу:  Весна  Влатковић,
телефон: 010/305536, е-маил: opstiposlovi@pirot.rs
VI  Адреса  на  коју  се  подноси  пријава  за  јавни конкурс:  Градска  управа  Града  Пирота,
Српских владара 82, Пирот, са назнаком: "За јавни конкурс" и наводом радног места за које се
пријава подноси. 
VII  Трајање радног односа:  За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено
време 
VIII  Услови за  рад на  радним местима: држављанство Републике  Србије;  да  је  учесник
конкурса  пунолетан;  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 и  да  није  правноснажно осуђиван на  безусловну казну
затвора од најмање шест месеци.
 IX Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
-  својеручно  потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству
( име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, контакт телефон, подаци о
образовању, подаци о врсти и дужини радног искуства с кратким описом  послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, подаци о
стручном усавршавању)
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 -оригинал  или  оверена  фотокопија  уверења да  лице  није  правноснажно  осуђивано  на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
- 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 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) 
  -  доказ да  лицу 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 у фотокопији која је оверена у општини, суду
или код јавног бележника.

Напомена:  Документа  о  чињеницама  о  којима  се  води  службена  евиденција  су:  уверење о
држављанству,  извод  из  матичне  књиге  рођених и  уверење да  кандидат  није  правноснажно
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.
Законом  о  општем  управном  поступку („Службени  гласник  РС“,  број  18/16)  прописано  је,
између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у
податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их
прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може  да  врши  увид,  прибавља  и  обрађује  личне  податке  о  чињеницама  о  којима  се  води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће  те  податке  прибавити  сама.  Ако странка у року не  поднесе  личне податке  неопходне  за
одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3).
Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка. 
Потребно је да кандидат, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну
од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Града
Пирота у делу ,, Конкурси,, или на шалтеру бр 1 у Услужном центру Градске управе.



Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље
да поступа. 
X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са  кандидатима чије  су пријаве  благовремене,  допуштене,  разумљиве,  потпуне  и  уз  које  су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене
стручне  оспособљености,  вештине  и  знања  које  се  вреднују  у  изборном  поступку  биће
провераване у просторијама Градске управе Града Пирота у ул. Српских владара 82,  с тим што
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе)
које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине
или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај  испит положе до окончања
пробног  рада. Кандидати  са  положеним  правосудним  испитом  уместо  доказа  о  положеном
државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. 

Неблаговремене,  недопуштене,  неразумљиве  или  непотпуне  пријаве  и  пријаве  уз  које  нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или
од стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.
 
Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије које је именовао начелник Градске управе Града
Пирота.
Овај  оглас  објављује  се  на  web страници www.pirot.rs,  на  огласној  табли  Градске  управе,  у
периодичном  издању  огласа  Националне  службе  за  запошљавање  „Послови“,  а  у  дневним
новинама ,,Данас,,  објављује се Обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације
на којој је објављен оглас.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

                                                                                  НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
                                                                                             Драган Станковић




