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На основу чл.3. Уредбе О интерном конкурсу („Сл.гласник РС“ бр. 17/2016), Закључка
Комисије за давање сагласности за новозапошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 број 112–6010/2018 од 28.06.2018. године, Правилника о организацији и
систематизацијираднихместа у Управи градске општине Гроцка број 110–17 од 01.12.2016. године,
110–21 од 16.12.2016. године, 110–22 од 27.12.2016. године, 110–1 Од 03.02.2017. године, 1107 од
16.06.2017. године, 110–8 Од 26.07.2017. године, 110-9 од 08.09.2017. године, 112–79 од 10.11.2017.
године, 110–2од 08.02.2018. године, 110–3 од 03.04.2018. године, 110—4 од 30.05.2018. године и 110-
5 од 09.07.2018. године, начелник Управе градске општине Гроцка доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ПОПУЊАВАЊУ РАДНИХ МЕСТА ИНТЕРНИМ КОНКУРСОМ У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ГРОЦКА

Расписивањем интерног конкурса попунити радна места пријемом лица на неодређено
време и то:

|
У Одељеу за општу управи и имовинско-правне послове:
Радно место: ПРАВНИ ПОСЛОВИ
Звање: млађи саветник

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од намање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академсим студијама, специјалистИчким струковним студијама,Односно на основним студијама у
трајањуод намјмање четири године или специјалистичкимстудијама на факултету — правне струке,
положн државни стручнииспит,најмањеједна година радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).

Број службеника: 1

У Одељењу за грађевинско–урбанистичкеи комунално–стамбене послове:
Радно место: ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
Звање: млађи саветник

Услови: сТечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од намање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,мастер струковнимстудијама, специјалистичким
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академсим студијама, специјалистичкимструковним студијама, односно на основним студијама утрајањуОд намјмање четири године или специјалистичкимстудијама на факултету — Грађевински,
Архитектонски или Географски факултет, смер“ просторно планирање, положн државни стручни
испит, најмањеједна година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет
и интернет)

Број службеника: 1

У Одељењу за инспекцијске послове:
Радно место: ПОСЛОВИ ПЛАНИРАЊА ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И ЗАШТИТЕ Од
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
Звање: самостални саветник

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од намање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичкИм
академсим студијама, специјалистичкимструковним студијама, односно на основним студијама утрајању од намјмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положн
државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).

Број службеника: 1

У Служби за скупштинскепослове:
Радно место: НОРМАТИВНО-ПРАВНИПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ СКУПШТИНЕ И ВЕ'БА
Звање: млађи саветник

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од намање 240
ЕСПБ 60дова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академсим студијама, специјалистичкимструковним студијама, односно на основним студијама утрајањуод намјмање четири године или специјалистичкимстудијама на факултету – правне струке,положн дрЖавни стручни испит, најмањеједна г0дина радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).

Број службеника: 1

||

Место рада из тачке | овог решења је у Градској општини Гроцка у згради Управе градскеопштине Гроцка.

На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на не0дређено време у
систему Локалне самоуправе — у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним
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предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима M

другим организацијама које у системулокалне самоуправе имају'обавезу пријављивања података
о запосленима у Регистар, односно чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединица
локалне самоуправе.

IV

У интерном конкурсу за попуњавање радног места наводе се подаци о: организационом
облику, радном месту, условима за рад на радном месту, место рада, доказима о испуњености
услова за рад на радномместу које се попуњава и које је кандидат обавезан да приложи, стручној
Оспособљености, знањима M вештинама које се оцењују у изборнбом поступку и начину њихове
провере, рок у коме се подносе пријаве на интерни конкурс, име M презиме лица задуженог за
давање обавештења о интерном конкурсу, адреса на коју се подносе пријаве, датум објављивања,
податак о месту, дану M времену када ће се обавити провера оспособљености, знања M вештина
кандидата у изборном поступку.

V

Интерни конкурс објављује се у року од осам дана Од дана доношења решења о
попуњавањурадног места са свим подацима потребним за објављивање.

Интерни—конкурс обајвљује се на интернет презентацији Градске општине Гроцка
www.grocka. rsSM Ha огласној табли Управе градске општине Гроцка.

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана од дана када је интерни конкурс
објављен на огласној табли Управе градске општине Гроцка.

·Vl

Интерни .конкурс спроводи Конкурсна комисија коју образује и именује начелникУправе
градске општине Гроцка.

vu

Провера оспособљености,знања и вештина кандидаТа у изборном поступку обавља се само
са оним каНДИДатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве M потпуне уз коју су
приложени сви потребнидокази за одређено место.

Провера стручних знања кандидата врши се из области познавања прописа којима се
уређује правни положај Управе градске општине Гроцка, као и општих прописа о раду, прописа о
канцеларијскомпословању и управни поступак, познавање прописа везаних за радно место које се
попуњавања.

Провера стручних знања каНДИДата врши се усменим разговором према мерилима
прописанимза избор у складу са Правилником.

Кандидатимамеђу којима се спроводи изборни поступак доставља се писменообавештење
о томе кад почиње изборни поступак, најмање пет дана пре дана отпочињања изборног поступка.

./..



-4-

VIII

Кандидати који немају положен државни стручни испит, могу се примити на рад, под
условомда државни стручни испит положе у року од шест месеце од дана пријема у радни однос.Уколико изабрани кандидат не положи државни стручни испит у утврђеном року престаје
му радни однос. _

IX

Ово Решење објавите на интернет презентацији Градске општине Гроцка www.grocka.rs и
на огласној таблиУправе градске општине Гроцка.

Доставити:
· Конкурсним комисијама,
· Кадровској служби
–Архиви
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ЧЕЛНИК УПРАВЕ
\ вић–Борђевић дипл.правник
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