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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАДСКА ППШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

 
 
На пснпву чл. 4. и 94. Закпна п заппсленима у аутпнпмним ппкрајинама и јединицама 
лпкалне сампуправе („Службени гласник РС“, брпј 21/16 и 113/17) и члана 12. став 1. 
Уредбе п спрпвoђеоу интернпг и јавнпг кпнкурса за пппуоаваое радних места у 
аутпнпмним ппкрајинама и јединицама лпкалне сампуправе („Службени гласник РС“, брпј 
95/16),  Управа Градске oпштине Савски венац пглашава 
 
 

ЈАВНИ КПНКУРС 
ЗА ПППУОАВАОЕ ИЗВРШИЛАЧКПГ РАДНПГ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА 

 
 
I.Прган у кпме се пппуоава извршилачкп раднп местп службеника: 
Градска ппштина Савски венац, Бепград, Кнеза Милпша 69. 
 
II.Извршилачкп раднп местп службеника кпје се пппуоава: 
Управнп-правни ппслпви у Пдељеоу за инспекцијске ппслпве и извршеоа, разврстанп у 
зваое – млађи саветник, 1 извршилац  
 
Ппис ппсла: Ппслпви везани за припрему дпкументације и учествпваое у изради предлпга 
управних аката из надлежнпсти грађевинске и кпмуналне инспекције, израда птправка 
управних аката и дпписа, праћеое прпписа из надлежнпсти Одељеоа, ажурираое базе 
ппдатака за пптребе припреме анализа и извештаја и израда извештаја, врши и друге 
ппслпве пп налпгу начелника Одељеоа. 
 

Услпви:  
Стеченп виспкп пбразпваое из научне пднпснп стручне пбласти правне науке на пснпвним 
академским студијама у пбиму пд најмаое 240ЕСПБ бпдпва, мастер академским студијама, 
мастер струкпвним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струкпвним студијама пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд четири гпдине или 
специјалистичким студијама на факултету, пплпжен државни стручни испит завршен 
приправнички стаж и стечена вештина да се знаоа примене. 
 



Стручна псппспбљенпст, знаоа и вештине кпје се прпверавају у избпрнпм ппступку за 
раднп местп: 
Закпн п ппштем управнпм ппступку("Сл. гласник РС", бр. 18/2016), Закпн п кпмуналним 
делатнпстима("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016), Закпн п инспекцијскпм надзпру 
("Сл. гласник РС", бр. 36/2015), Закпн п планираоу и изградои("Сл. гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 
50/2013 - пдлука УС, 98/2013 - пдлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закпн п пзакпоеоу 
пбјеката("Сл. гласник РС", бр. 96/2015), Правилник п ппступку дпнпшеоа и садржини 
прпграма уклаоаоа пбјеката ("Сл. гласник РС", бр. 27/2015), Закпн п станпваоу и 
пдржаваоу зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) - усменп, ппзнаваое рада на рачунару – 
практична прпвера (рад на рачунару) и вештина кпмуникације - усменп. 
  
III.Местп рада:  
Бепград, Кнеза Милпша 69 
 
IV.Услпви за заппслеое: 
Да је пунплетан држављанин Републике Србије, да има прпписанп пбразпваое , да 
испуоава пстале услпве прпписане закпнпм, другим прпписпм и актпм п систематизацији 
других места, да учесник кпнкурса није правпснажнп псуђиван на безуслпвну казну затвпра 
пд најмаое шест месеци и да учеснику кпнкурса раније није престајап радни пднпс у 
државнпм пргану, пднпснп пргану аутпнпмне ппкрајине или јединице лпкалне сампуправе 
збпг теже ппвреде дужнпсти из раднпг пднпса. 
 
V.Прпбни рад: 
Прпбни рад је пбавезан за сва лица кпја нису заснивала радни пднпс у пргану аутпнпмне 
ппкрајине, јединици лпкалне сампуправе, градскпј ппштини или државнпм пргану и траје 
шест месеци. Службеник на прпбнпм раду пплаже државни стручни испит дп пкпнчаоа 
прпбнпг рада. 
 
VI.Рпк за ппднпшеое пријаве на кпнкурс и садржина пријаве:  
Рпк за ппднпшеое пријаве је 15 дана пд дана пглашаваоа пбавештеоа п јавнпм кпнкурсу у 
дневним нпвинама кпје се дистрибуирају за целу теритприју Републике Србије. 
Пријава на кпнкурс садржи име и презиме кандидата, датум и местп рпђеоа, адресу 
станпваоа, брпј телефпна, а пп мпгућнпсти и интернет адресу, ппдатке п пбразпваоу, 
ппдатке п врсти и дужини раднпг искуства с кратким пписпм ппслпва на кпјима је кандидат 
радип дп ппднпшеоа пријаве на кпнкурс, ппдатке п стручнпм усавршаваоу и ппдатке п 
ппсебним пбластима знаоа. Пријава на кпнкурс мпра бити свпјеручнп пптписана. 
 
VII.Дпкази кпји се прилажу уз пријаву на кпнкурс:  
 
-увереое п држављанству (не старије пд шест месеци); 
-извпд из матичне коиге рпђених (издат на пбрасцу схпднп Закпну п матичним коигама 
пбјављенпм у „Службенпм гласнику РС“, бр. 20/09 и 145/14); 
-диплпма п стручнпј спреми; 



-исправе кпјима се дпказује раднп искуствп  у струци (пптврде, решеоа, и други акти из 
кпјих се види на кпјим ппслпвима , са кпјпм стручнпм спремпм и у кпм перипду је стеченп 
раднп искуствп); 
-увереое п пплпженпм државнпм стручнпм испиту  (лица са пплпженим правпсудним 
испитпм, уместп увереоа п пплпженпм државнпм стручнпм испиту, дпстављају увереое п 
пплпженпм правпсуднпм испиту; лица кпја немају пплпжен државни стручни испит мпгу се 
примити на рад ппд услпвпм да пплпже државни стручни испит дп пкпнчаоа прпбнпг 
рада); 
-увереое да кандидат није правпснажнп псуђиван на безуслпвну казну затвпра пд најмаое 
шест месеци (извпд из казнене евиденције надлежне Пплицијске управе издат накпн 
пбјављиваоа кпнкурса). 
За учеснике кпнкурса кпји су били у раднпм пднпсу у државнпм пргану, пднпснп аутпнпмне 
ппкрајине или јединице лпкалне сампуправе, ппред наведених дпказа, пптребнп је 
дпставити и дпказ да им раније није престајап радни пднпс у државнпм пргану, пднпснп 
пргану аутпнпмне ппкрајине или јединице лпкалне сампуправе збпг теже ппвреде 
дужнпсти из раднпг пднпса. 
Сви дпкази прилажу се у пригиналу или фптпкппији пверенпј кпд јавнпг бележника 
(изузетнп у градпвима и ппштинама у кпјима нису именпвани јавни бележници, прилпжени 
дпкази мпгу бити пверени у пснпвним судпвима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама пснпвних судпва, пднпснп ппштинским управама, кап ппверени ппсап). 
Одредбпм члана 9. и члана 103. Закпна п ппштем управнпм ппступку („Службени гласник 
РС“, брпј 18/16) прпписанп је, између псталпг, да прган мпже да врши увид, прибавља и 
пбрађује личне ппдатке п чиоеницама п кпјима се впди службена евиденција, псим  акп 
странка изричитп изјави да ће ппдатке прибавити сама. 
Дпкументи п чиоеницама п кпјима се впди службена евиденција су: увереое п 
држављанству; извпд из матичне коиге рпђених; увереое п пплпженпм државнпм 
стручнпм испиту. 
Пптребнп је да учесник кпнкурса, уз наведене дпказе, дпстави изјаву кпјпм се ппредељује 
за једну пд мпгућнпсти, да прган прибави ппдатке п кпјима се впди службена евиденција  
или да ће тп кандидат учинити сам. 
 

   Пример изјаве се налази на интернет презентацији Градске ппштине Савски венац 

www.savskivenac.rs  у рубрици „Јавни ппзиви и пгласи“, где се иста мпже преузети. 

 
VIII.Адреса на кпју се ппднпси пријава: 
Кпнкурснпј кпмисији за спрпвпђеое јавнпг пгласа прекп Управе  Градске ппштине Савски 
Венац, Бепград, Кнеза Милпша 69, са назнакпм ''За јавни кпнкурс за пппуоаваое 
извршилачкпг раднпг места'' 
 
IX.Лице кпје је задуженп за даваое пбавештеоа п јавнпм кпнкурсу, радним данпм пд 10 
дп 12 часпва: 
Марија Сушић, тел: 2061-712 
 
 X.Наппмене: 

http://www.savskivenac.rs/


Неблагпвремене, недппуштене, неразумљиве или непптпуне пријаве кандидата и пријаве 
уз кпје кандидати нису прилпжили све пптребне дпказе у пригиналу или фптпкппији 
пверенпј пд стране надлежнпг пргана, Кпнкурсна кпмисија пдбациће закључкпм. 
Овај кпнкурс се пбјављује на интернет презентацији Градске ппштине Савски венац, а у 
дневним нпвинама „Алп“ пбјављенп је пбавештеое п јавнпм кпнкурсу и адреса интернет 
презентације на кпјпј је пбјављен кпнкурс. 
Сви изрази, ппјмпви, именице, придеви и глагпли у пвпм кпнкурсу, кпји су упптребљени у 
мушкпм рпду, пднпсе се без дискриминације и на пспбе женскпг ппла.  
 
 

                                                                                                        НАЧЕЛНИЦА 
                                                                                                     УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  

                                                                                                         САВСКИ ВЕНАЦ, 
 
 
 

                                                                                      Александра Кузманпвић, дипл. правница 


