
                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за дечију, социјалну и примарну 
здравствену заштиту града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за дечију, социјалну и и примарну здравствену заштиту града Ниша, 
ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш, расписивањем интерног конкурса и пријемом 
једног лица на неодређено време попуњава радно место:  
„оператер на рачунару“ у Управи за дечију, социјалну и примарну 
здравствену заштиту.  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: обавља послове уноса, обраде, сређивања, штампања и 
чувања текста и свих других података у форми електронског записа; куца по 
диктату; израђује, преписује и умножава дописе, записнике, обрасце и други 
писани материјал текстуалног и табеларног типа; стара се да материјал буде 
квалитетно и естетски урађен; води деловодни протокол и врши 
административне и канцеларијске послове; обавља и друге послове по налогу 
непосредног руководиоца. 
   Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвеног или природног смера, 
најмање 6 месеци радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у 
органима државне управе. 
 
   У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену 
заштиту града Ниша 
 



      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена копија уверења о општој здравственој 
способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном 
испиту за рад у органима државне управе; оригинал или оверена фотокопија 
исправа којима се доказује тражено радно искуство (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном односу на неодређено 
време у систему локалне самоуправе самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности 
 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 



 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за дечију, социјалну и примарну 
здравствену заштиту града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за дечију, социјалну и и примарну здравствену заштиту града Ниша, 
ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш, расписивањем интерног конкурса и пријемом 
три лица на неодређено време попуњава радно место:  
„послови социјалне заштите“ у Управи за дечију, социјалну и примарну 
здравствену заштиту.  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА:Учествује у раду или самостално обавља стручно-
аналитичке послове у области социјалне заштите, прати и анализира стање и 
предлаже мере за побољшање услова рада установа социјалне заштите, врши 
управно-правни надзор законитости рада установа социјалне заштите; 
прибавља годишње програме рада установа и прати њихову реализацију; 
учествује у изради нормативних аката из надлежности града за установе 
социјалне заштите чији је оснивач град; стара се о остваривању права из 
области социјалне заштите на територији града и припрема извештај из свог 
делокруга рада; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, 
најмање 1 (једна) година радног искуства у струци и положен стручни испит за 
рад у органима државне управе. 
 
 У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 



     Место рада: Ниш, Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену 
заштиту града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности 
 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци.            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
града Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом три лица на 
неодређено време попуњава радно место:  
„Административно - стручни послови у спровођењу поступака доделе 
уговора код јавних набавки извођења радова“.   
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Припрема претходни распис. Разматра исправност поднете 
техничке документације (пројекат, предмер и предрачун радова...) уз захтев за 
покретање поступка. Пружа стручну помоћ Комисији за јавну набавку у 
припреми и израда предлога конкурсне документације. Пружа стручну помоћ 
Комисији за јавне набавке у изради  конкурсне документације, непосредног 
односно јавног позива за прикупљање понуда и пријава, сарађује са Комисијом  
за јавне набавке. Учествује у раду Комисије за јавну набавку, као члан 
комисије,  за јавне набавке јавних предузећа и установа чији је оснивач град, 
као и набавки чија је процењена вредност већа од петоструког износа горњег 
лимита за примену поступка јавне набавке мале вредности. Припрема 
извештаје који се достављају Управи за јавне набавке. Обавља и друге послове 
по налогу вишег руководиоца. 
 
   Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Факултет друштвеног или техничког усмерења, односно стечено 
високо образовање из поља друштвено-хуманистичких или техничко 
технолошких наука на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, положен стручни испит за рад у органима, положен испит за 
стицање сертификата за службеника за јавне набавке и најмање 1 (једна) година 
радног искуства у струци. 



   У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити 
увид у приложене доказе, а у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга 
рада на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне 
комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 



        Уколико кандидат нема положен испит за стицање сертификата за 
службеника за јавне набавке, а буде изабран по интерном конкурсу, биће 
обавезан на полагање истог. 
        Уверење о држављанству, уверење о општо здравственој способности 
 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                  
  
 



                           
                                

  

 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
града Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на 
неодређено време попуњава радно место:  
„оператер на рачунару“ у Управи за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке, Одсеку за јавне набавке , Групи за техничку 
припрему и спровођење поступка јавних набавки уступања извођења 
радова.   
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Ради на обради и уобличавању података, текстова, табела, 
упоредних анализа и све врсте текстуалног материјала који је из делатности 
одсека. Стара се о разврставању примљене и настале документације и врши 
чување исте. Обавља и друге послове по налогу вишег руководиоца. 
 
   Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
    УСЛОВИ: Средња стручна спрема друштвеног или техничког усмерења, IV 
степен стручне спреме,положен стручни јиспит за рад у органима државне 
управе и најмање 6 (шест) месеци радног искуства у струци. 
   У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити 
увид у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  
делокруга рада на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне 
комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 



      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општо здравственој способности 
 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 



самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
града Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом два лица на 
неодређено време попуњава радно место:  
„порески инспектор канцеларијске контроле изворних прихода локалне 
самоуправе за правна лица и предузетнике“, у Управи за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.   
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Врши послове контроле законитости и правилности 
обрачунавања и благовремености плаћања изворних прихода за пореске 
обвезнике – правна лица, ради на изради нацрта решења којим се налаже 
отклањање утврђених неправилности у поступку контроле, контролише 
подношење пореских пријава за утврђивање изворних прихода решењем и  
врши упоређивање истих са стварним стањем на терену, припрема извештаје у 
вези теренске контроле изворних прихода, ради на решању у првом степену по 
изјављеним жалбама. Доставља жалбе на надлежност другостепеном органу и 
води управни поступак у складу са инструкцијама другостепеног органа. Ради 
на изради прегледа и достави података по утврђеним задужењима изворних 
прихода за све пореске обвезнике – правна лица и предузетнике, након 
завршеног поступка контроле ради књижења у пореском књиговодству. Обавља 
и друге послове по налогу вишег руководиоца. 
Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Факултет друштвеног или техничког усмерења, односно стечено 
високо образовање из поља друштвено-хуманистичких или техничко 
технолошких наука на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, положен стручни испит за рад у органима државне управе и 
најмање 1 (једна) година радног искуства у струци. 



      У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити 
увид у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  
делокруга рада на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне 
комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општо здравственој способности 



 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
града Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом два лица на 
неодређено време попуњава радно место:  
„порески инспектор канцеларијске контроле изворних прихода локалне 
самоуправе за физичка лица“, у Управи за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке.   
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Врши послове контроле законитости и правилности 
обрачунавања и благовремености плаћања изворних прихода за пореске 
обвезнике – физичка лица, ради на изради нацрта решења којим се налаже 
отклањање утврђених неправилности у поступку контроле, контролише 
подношење пореских пријава за утврђивање изворних прихода решењем и  
врши упоређивање истих са стварним стањем на терену, припрема извештаје у 
вези теренске контроле изворних прихода, ради на решању у првом степену по 
изјављеним жалбама. Доставља жалбе на надлежност другостепеном органу и 
води управни поступак у складу са инструкцијама другостепеног органа. Ради 
на изради прегледа и достави података по утврђеним задужењима изворних 
прихода за све пореске обвезнике, након завршеног поступка контроле ради 
књижења у пореском књиговодству. Обавља и друге послове по налогу вишег 
руководиоца. 
Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Факултет друштвеног или техничког усмерења, односно стечено високо 
образовање из поља друштвено-хуманистичких или техничко технолошких наука на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе и најмање 1 (једна) година радног искуства у струци. 
      У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити 
увид у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  



делокруга рада на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне 
комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општо здравственој способности 
 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            



     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
града Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом два лица на 
неодређено време попуњава радно место:  
„порески извршитељ изворних прихода локалне самоуправе за правна 
лица“ у Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Спроводи поступак принудне наплате изворних прихода из 
покретних ствари, готовог новца, новчаних и неновчаних потраживања 
пореског обвезника – правног лица, у складу са законом, прибавља 
информације о покретним стварима и потраживањима пореског обвезника 
изворних прихода. Доставља опомене и решења о покретању принудне наплате 
за неблаговремено измирене обавезе по основу изворних прихода, пружа 
стручну помоћ пореским обвезницима. Обавља и друге послове по налогу 
вишег руководиоца 
   Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
    УСЛОВИ: Средња стручна спрема економског или правног смера, IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит за рад у органима државне управе и 
најмање 1 (једна) година радног искуства у струци. 
   У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити 
увид у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  
делокруга рада на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне 
комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке града Ниша 
 



      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општо здравственој способности 
 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 



 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
града Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на 
неодређено време попуњава радно место:  
„порески извршитељ изворних прихода локалне самоуправе за физичка 
лица“ у Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Спроводи поступак принудне наплате изворних прихода из 
покретних ствари, готовог новца, новчаних и неновчаних потраживања 
пореског обвезника – физичка лица, у складу са законом, прибавља 
информације о покретним стварима и потраживањима пореског обвезника 
изворних прихода. Доставља опомене и решења о покретању принудне наплате 
за неблаговремено измирене обавезе по основу изворних прихода, пружа 
стручну помоћ пореским обвезницима. Обавља и друге послове по налогу 
вишег руководиоца.  
   Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
    УСЛОВИ: Средња стручна спрема друштвеног, природног или техничког 
усмерења, IV степен стручне спреме, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 6 месеци радног искуства у струци. 
   У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити 
увид у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  
делокруга рада на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне 
комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке града Ниша 
 



      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општо здравственој способности 
 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 



 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
града Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом два лица на 
неодређено време попуњава радно место:  
„порески контролор изворних прихода локалне самоуправе за физичка 
лица“ у Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Обрађује и уноси податке  из пореских пријава за које се 
решењем утврђује обавеза за порез на имовину физичких лица. Припрема 
решења за утврђивање пореза на имовину и води евиденцију о току 
достављања, врши појединачни унос података о датуму достављања решења о 
утврђивању пореза на имовину, обрађује и уноси податке ради утврђивања 
накнаде за коришћење грађевинског земљишта и других накнада. Ради на 
изради свих извештаја у вези утврђивања изворних прихода. Обавља и друге 
послове по налогу вишег руководиоца. 
   Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
    УСЛОВИ: Средња стручна спрема друштвеног или техничког усмерења, IV 
степен стручне спреме, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање 6  месеци радног искуства у струци. 
   
    У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити 
увид у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  
делокруга рада на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне 
комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке града Ниша 



 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општо здравственој способности 
 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
града Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом два лица на 
неодређено време попуњава радно место: „Послови финансијско-
рачуноводственог извештавања “.   
 
ОПИС ПОСЛОВА : Припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и 
анализе, статистичке и остале извештаје везане за финансијско-материјално 
пословање. Припрема извештаје, финансијске прегледе и анализе, статистичке 
и остале извештаје везане за финансијко-материјално пословање. Припрема 
податке, извештаје и информације о финансијском пословању. Припрема акте у 
вези са рачуноводственим пословима. Контролише и надзире припрему и 
обраду захтева за плаћање по различитим основама. Проверава изсправност 
финансијко-рачуноводствених образаца. Даје стручна мишљења у вези са 
финансијским и рачуноводственим пословима. Обавља и друге послове по 
налогу вишег руководиоца. 
 
   Услови за рад на радном месту: 
  ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Економски факултет, односно стечено високо образовање из научне 
области економске науке на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање 1 (једна) година радног искуства у струци. 
 
   У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити 
увид у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  
делокруга рада на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне 
комуникације. 



 
     Место рада: Ниш, Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општо здравственој способности 
 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
града Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на 
неодређено време попуњава радно место:  
„послови планирања расхода и издатака из области комуналне 
делатности“ у Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе 
и јавне набавке.   
 
 
ОПИС ПОСЛОВА Планира расходе и издатке директних буџетских корисника 
из области урбанизма, просторног планирања, као и област комуналне 
делатности, локалног економског развоја и области енергетске ефикасности. 
Обавља и друге послове по налогу вишег руководиоца. 
   Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Економски факултет, односно стечено високо образовање из научне 
области економске науке на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање 1 (једна) година радног искуства у струци. 
    
  У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити 
увид у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  
делокруга рада на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне 
комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке града Ниша 
 



      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општо здравственој способности 
 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 



 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
града Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом два лица на 
неодређено време попуњава радно место:  
„послови обрачуна плата и накнада плата за директне кориснике“ у 
Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Ради на припреми обрачуна плата и накнада, као и осталих 
личних примања запослених у градској управи, обустава из зарада. Води 
аналитичку евиденцију административних забрана, саставља статистичке 
извештаје о платама и обрасце М-4. Обавља и друге послове по налогу вишег 
руководиоца. 
   Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
    УСЛОВИ: Средња стручна спрема друштвеног усмерења, IV степен стручне 
спреме, положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 6 
(шест) месеци радног искуства у струци. 
   У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити 
увид у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  
делокруга рада на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне 
комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     



          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општо здравственој способности 
 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 



у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
града Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на 
неодређено време попуњава радно место: „пословни секретар“  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Прима и успоставља телефонску везу са пословним 
партнерима и запосленима. Прима, шаље и разврстава пошту (извештаје, 
уговоре, дописе). Води евиденцију о времену одржавања састанака, прима и 
прави распоред пријема странака. Шаље електронску пошту, врши обраду и 
архивирање текстуалних дописа и осталих докумената на рачунару, врши 
сређивање и чување службене документације службе, води евиденцију 
објављених огласа. Обавља и друге послове по налогу вишег руководиоца. 
 
   Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Средња стручна спрема друштвеног или техничког усмерења, IV 
степен стручне спреме, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање 6 (шест) месеци радног искуства у струци. 
   У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити 
увид у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  
делокруга рада на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне 
комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 



      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општо здравственој способности 
 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
         
 
 
    
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 



 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
града Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на 
неодређено време попуњава радно место:  
„порески контролор изворних прихода локалне самоуправе за 
предузетнике“ у Управи за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Обрађује и уноси податке  из пореских пријава за које се 
решењем утврђују обавезе за локалне комуналне таксе за предузетнике. 
Припрема решења за утврђивање локалне комуналне таксе и води евиденцију о 
току достављања, врши појединачни унос података о датуму достављања 
решења о утврђивању локалне комуналне таксе, обрађује и уноси податке ради 
утвђивања накнаде за коришћење грађевинског земљишта и других накнада. 
Израђује све извештаје у вези утврђивања изворних прихода. Обавља и друге 
послове по налогу вишег руководиоца. 
   Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
    УСЛОВИ: Средња стручна спрема друштвеног, природног или техничког 
усмерења, IV степен стручне спреме, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 6  месеци радног искуства у струци. 
   
    У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити 
увид у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  
делокруга рада на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне 
комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке града Ниша 
 



      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општо здравственој способности 
 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 



 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
града Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом два лица на 
неодређено време попуњава радно место:  
„Порески инспектор изворних прихода локалне самоуправе за физичка 
лица“, у Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и 
јавне набавке.   
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: : Води поступак утврђивања решењем пореза на имовину 
физичких лица. Решава у првом степену по изјављеним жалбама. Води управни 
поступак у складу са инструкцијама другостепеног органа. Ради на изради свих 
извештаја у вези утврђивања изворних прихода. Обавља и друге послове по налогу 
вишег руководиоца.  
 
Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Економски или правни факултет, односно стечено високо 
образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 3 (три) године радног искуства у струци   У 
изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 



 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12. 2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општо здравственој способности 
 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 



      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
града Нишa у Одсеку за јавне набавке, Групи за спровођење поступка јавних 
набавки добара и услуга расписивањем интерног конкурса и пријемом једног 
лица на неодређено време попуњава радно место: „оператер на рачунару“.   
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Ради на обради и уобличавању података, текстова, табела, 
упоредних анализа и све врсте текстуалног материјала који је из делатности 
одсека. Стара се о разврставању примљене и настале документације и врши 
чување исте. Обавља и друге послове по налогу вишег руководиоца. 
 
   Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
    УСЛОВИ: Средња стручна спрема друштвеног или техничког усмерења, IV 
степен стручне спреме, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање 6 (шест) месеци радног искуства у струци. 
   У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити 
увид у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  
делокруга рада на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне 
комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          



      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општо здравственој способности 
 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 



запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
града Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом два лица на 
неодређено време попуњава радно место:  
„Административно – правни послови у спровођењу поступака јавних 
набавки добара и услуга“ у Управи за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке.   
 
 
ОПИС ПОСЛОВА : Обрађује захтеве за покретање поступка јавне набавке у смислу 
контроле формално-правне исправности и испуњености законских услова за 
покретање поступка и одређивање врсте поступка. Припрема предлоге одлука о 
покретању поступка јавне набавке и предлоге одлука о образовању Комисије за јавну 
набавку. Пружа помоћ у раду Комисије за јавне набавке приликом  израде  конкурсне 
документације,  непосредног односно јавног позива за прикупљање понуда и пријава, 
сарађује са Комисијом за јавну набавку. Доставља додатна појашњења конкурсне 
документације по захтеву потенцијалних понуђача. Учествује у раду Комисије за  
јавну набавку, као члан Комисије, у набавкама  јавних предузећа и установа чији је 
оснивач град. Пружа помоћ у изради  извештаја Комисије, предлога одлуке о избору 
односно обустави поступака јавних набавки. Поступа по захтевима понуђача за увид 
у списе предмета. Обавља и друге послове по налогу вишег руководиоца. 
   Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Факултет друштвеног усмерења, односно стечено високо образовање из 
поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, положен стручни испит за рад у органима државне управе, 
положен испит за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и најмање 1 
(једна) година радног искуства у струци. 
   У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити 



увид у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  
делокруга рада на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне 
комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном испиту за стицање сертификата за 
службеника за јавне набавке; оригинал или оверена фотокопија исправа којима 
се доказује тражено радно искуство (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство) и доказ да је лице у радном односу на неодређено време у систему 
локалне самоуправе самоуправе – у органима јединице локалне самоуправе, 
јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране 
тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему 
локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у 
Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из 
буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 



        Уколико кандидат нема положен испит за стицање сертификата за 
службеника за јавне набавке, а буде изабран по интерном конкурсу, биће 
обавезан на полагање истог. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности 
 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
града Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом jедног лица на 
неодређено време попуњава радно место:  
„инспектор изворних прихода локалне самоуправе за физичка лица“, у 
Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке.   
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Врши обраду унос података  из пореских пријава за које се 
решењем утврђује обавеза за порез на имовину физичких лица. Припрема 
решења за утврђивање пореза на имовину и води евиденцију о току 
достављања, врши појединачни унос података о датуму достављања решења о 
утврђивању пореза на имовину, обрађује и уноси податке ради утврђивања 
накнаде за коришћење грађевинског земљишта и других накнада. Ради на 
изради свих извештаја у вези утврђивања изворних прихода. Обавља и друге 
послове по налогу вишег руководиоца. 
Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Виша школа друштвеног или техничког усмерења, односно стечено 
високо образовање из поља друштвено-хуманистичких или техничко-
технолошких наука на студијама првог степена (основне академске студије, 
основне струковне студије), односно на основним студијима у трајању до 3 
године, положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 1 
(једна) година радног искуства у струци.    
      У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити 
увид у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  
делокруга рада на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне 
комуникације. 
 



     Место рада: Ниш, Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општо здравственој способности 
 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
града Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на 
неодређено време попуњава радно место:  
„координатор групе“ у Групи за књиговодство, у Одсеку за буџетско 
рачуноводство и извештавање. 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Координира послове везане за област буџетског 
рачуноводства и извештавања. Спроводи налоге вишег руководиоца и даје 
инструкције непосредним извршиоцима. Детаљно и систематски прати, 
проучава и примењује прописе који регулишу буџетско рачуноводство. Обавља 
и друге послове по налогу вишег руководиоца. 
 
Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Економски факултет, односно стечено високо образовање из научне 
области економске науке на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање 3 (три) године радног искуства у струци. 
   У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити 
увид у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  
делокруга рада на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне 
комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке града Ниша 



 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности 
 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), секретар Градског већа града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Служба за послове Градског већа града Ниша, расписивањем интерног 
конкурса и пријемом једног лица на неодређено време попуњава радно место:  
„за правне послове, примену системских прописа и контролу рада 
градских општина“ у Служби за послове Градског већа  
 
ОПИС ПОСЛОВА:  
1. Сарађује са градским општинама и управом и прати обављање послова из 
надлежности градских општина; за потребе Градоначелника, Заменика 
градоначелника и чланова Већа, прикупља информације, израђује план 
активности за одржавање састанака, присуствује заједничким састанцима, води 
записнике са састанака, припрема акте и прати реализацију извршавања 
задатака; 
2. Прати прописе и обавезе локалне самоуправе у циљу усаглашавања са 
законом. Припрема табеларни приказ обавеза органа Града за доношење аката 
из изворне надлежности са носиоцима посла и роковима за доношење прописа; 
прати припрему општих аката градских општина; израђује информацију о 
степености усаглашености аката града и градских општина; 
3. Даје правна мишљења о примени прописа и аката из надлежности Градског 
већа и пружа помоћ у адекватном упућивању странака надлежним органима 
ради остваривања права; 
4. Сарађује са министарствима, организацијама, институцијама, невладиним 
сектором, ради унапређења развоја локалне самоуправе; обједињује податке и 
информације за учешће у одржавању јавних дебата и округлих столова у 
поступку доношења закона, подзаконских аката и прописа града;  
5. Обједињује поднеске, припрема информације и учествује у изради одговора и 
предузимању мера по налогу државних органа и институција; 
6. За потребе секретара и рад Градског већа даје мишљење о прописима из 
области финансија; учествује у припреми финансијског плана за потребе 
Градског већа и Службе за послове Градског већа; припрема информацију у 
вези са поднетим иницијативама и захтевима за сагледавање и одобравање 
средстава из буџета Града; прати спровођење одлука из области финансија и 
изјашњава се о процедуралној исправности поступка спровођења јавних 
набавки; 
7. Обавља и друге послове за чланове Градског већа, а по налогу секретара 
Градског већа.    
 Услови за рад на радном месту: 
 



     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Правни факултет, односно стечено високо образовање из научне 
области правне науке на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије) односно на основним студијама правног смера у трајању од 
најмање четири године, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, најмање 3 (три)  година радног искуства у струци. 
 
 У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Служба за послове Градског већа града Ниша  
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 



другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао секретар 
Градског већа града Ниша.  
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за грађанска стања и опште послове  
града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управе за грађанска стања и опште послове  града Ниша, расписивањем 
интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено време попуњава 
радно место:  
„административно – евиденциони послови“ у Управи за грађанска стања и 
опште послове града Ниша.  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Врши пријем електронскох поднесака, послове евиденције 
електронске и друге поште, комплетирање захтева лица из дијаспоре ради 
даљег поступања, даје обавештења и информације по службеним захтевима 
других државних органа, општинских и градских управа, обавља статистичке 
послове у сарадњи са надлежном ИКТ службом, стара се о благовременом 
поступању по захтеву странака у сарадњи са надлежним лицима из овог и 
других одсека, обавља послове требовања и друге административно –техничке 
послове по налогу руководилаца. 
 
   Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Средња школа  друштвеног, техничког или природног усмерења, IV 
степен стручне спреме, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање 6 месеци радног искуства у струци. 
 
   У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за грађанска стања и опште послове града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 



 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита.. 
        Уверење о држављанству, уверење о општо здравственој способности 
 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
      
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 



      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за грађанска стања и опште послове. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник  Управе за имовину и инспекцијске послове 
града Ниша, оглашава 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за имовину и инспекцијске послове града Ниша, расписивањем 
интерног конкурса и пријемом три лица на неодређено време попуњава радно 
место:  
„имовинско-правни послови“ у Управи за имовину и инспекцијске 
послове града Ниша. 
 

ОПИС ПОСЛОВА: Учествује у изради, планирању, програмирању и 
припреми годишњих, средњорочних и оперативних програма и Програма 
уређивања грађевинског земљишта за објекте капиталних 10 инвестиција и 
мреже инфраструктуре у делу имовинско-правних послова; прибавља геодетску 
и урбанистичку документацију за спровођење поступка депоседирања 
земљишта (у поступку отварања улица); иницира код ПГН поступак изузимања 
земљишта; прати доказни поступак за изузимање земљишта; прати поступак 
провођења решења у катастарском операту; иницира поступак код ПГН за 
доношење решења о утврђивању општег интереса за експропријацију односно 
административни пренос права коришћења земљишта; прибавља 
документацију потребну за спровођење поступка уклањања бесправно 
изграђених објеката; прати доказни поступак на уклањању бесправно 
изграђених објеката до правоснажности решења (другостепени поступак, 
управни спор); контактира са странкама – власницима земљишта у поступку 
изузимања земљишта, експропријације земљишта, објеката и службености 
пролаза; припрема уговоре о службености пролаза; припрема уговоре за 
накнаду штете настале извођењем радова на изградњи; инвестиција. Обавља и 
друге послове по налогу непосредног руководиоца.  
 

 
Услови за рад на радном месту: 
 ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 

пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне науке, 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 
одговарајући академски или стручни назив,  према прописима који су важили 



до ступања на снагу Закона о високом образовању (Сл.гласник РС бр.76/05), 
положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 1 година 
радног искуства у струци. 

У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за имовину и инспекцијске послове града Ниша. 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 



        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој спсобности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за имовину и инспекцијске послове. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник  Управе за имовину и инспекцијске послове 
града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за имовину и инспекцијске послове града Ниша, ул. Николе Пашића 
бр. 24, Ниш, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на 
неодређено време попуњава радно место: „послови оператера на рачунару .“ 
 

ОПИС ПОСЛОВА:  Пријем и разврставање поште; евиденција о времену 
одржавања састанака; пријем и прављење распореда, пријема странака; слање 
електронске поште; ради на обради и архивирању података, текстова,  табела и 
друге врсте материјала на рачунару који је из делатности Одсека, врши 
сређивање и чување службене документације Одсека. Обавља и друге послове 
по налогу непосредног руководиоца. 

 
Услови за рад на радном месту: 

 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен стручности) свих профила, 
положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 5 година 
радног искуства у струци. 

 
У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 

свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за имовину и инспекцијске послове града Ниша. 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          



      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
             
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 



запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за имовину и инспекцијске послове. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник  Управе за имовину и инспекцијске послове 
града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за имовину и инспекцијске послове града Ниша, ул. Николе Пашића 
бр. 24, Ниш, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на 
неодређено време попуњава радно место:  
„послови планирања и програмирања екологије“ у Управи за имовину и 
инспекцијске послове града Ниша. 
 

ОПИС ПОСЛОВА: Учествује у изради годишњих, средњорочних и 
оперативних програма; учешће у изради урбанистичких планова (Просторни и 
Генерални план); учествује у изради анализе утицаја за потребе израде 
урбанистичких планова и пројектне документације из области заштите животне 
средине (мониторинга ваздуха, воде, буке јавне чесме, изван система градског 
водоводног система) прати стање животне средине у зонама испуштања 
непречишћених вода (употребљених и атмосверских) и учествује у припреми 
израде техничке документације за централно градско постројење и аутономна 
постројења за пречишћавање отпадних вода. Обавља и друге послове по налогу 
непосредног руководиоца. 

 
Услови за рад на радном месту: 
 

 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научних области филозофије - 
природно-математички смер, науке заштите на раду или науке о заштити 
животне средине, на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године или одговарајући академски или стручни назив,  према прописима који 
су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (Сл.гласник РС 
бр.76/05), положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 
3 године радног искуства у струци. 

У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити 
увид у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  



делокруга рада на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне 
комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за имовину и инспекцијске послове града Ниша. 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
       
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности  и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            



     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за имовину и инспекцијске послове. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник  Управе за имовину и инспекцијске послове 
града Ниша, оглашава 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за имовину и инспекцијске послове града Ниша, расписивањем 
интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено време попуњава 
радно место:  
 „ послови за објекте капиталних инвестиција карактеристичних намена и 
објеката високоградње“, у Управи за имовину и инспекцијске послове 
града Ниша. 
 

ОПИС ПОСЛОВА: Учествује у изради, планирању, програмирању и 
припреми годишњих, средњорочних и оперативних програма и Програма 
уређивања грађевинског земљишта за објекте капиталних 10 инвестиција и 
мреже инфраструктуре у делу имовинско-правних послова; прибавља геодетску 
и урбанистичку документацију за спровођење поступка депоседирања 
земљишта (у поступку отварања улица); иницира код ПГН поступак изузимања 
земљишта; прати доказни поступак за изузимање земљишта; прати поступак 
провођења решења у катастарском операту; иницира поступак код ПГН за 
доношење решења о утврђивању општег интереса за експропријацију односно 
административни пренос права коришћења земљишта; прибавља 
документацију потребну за спровођење поступка уклањања бесправно 
изграђених објеката; прати доказни поступак на уклањању бесправно 
изграђених објеката до правоснажности решења (другостепени поступак, 
управни спор); контактира са странкама – власницима земљишта у поступку 
изузимања земљишта, експропријације земљишта, објеката и службености 
пролаза; припрема уговоре о службености пролаза; припрема уговоре за 
накнаду штете настале извођењем радова на изградњи; инвестиција. Обавља и 
друге послове по налогу непосредног руководиоца.  
 

Услови за рад на радном месту: 
 ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 

пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научних области 
архитектонског или грађевинског инжењерства, са одговарајућом лиценцом, на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године или одговарајући академски или 



стручни назив,  према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 
високом образовању (Сл.гласник РС бр.76/05), положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 3 године радног искуства у струци. 

У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за имовину и инспекцијске послове града Ниша. 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство)оверена фотокопија доказа о 
поседовању лиценце и доказ да је лице у радном односу на неодређено време у 
систему локалне самоуправе самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 



        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој спсобности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за имовину и инспекцијске послове. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                       
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник  Управе за имовину и инспекцијске послове 
града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за имовину и инспекцијске послове града Ниша, расписивањем 
интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено време попуњава 
радно место:  
„послови на геодетским радовима идентификације парцела“ у Управи за 
имовину и инспекцијске послове града Ниша. 
 

ОПИС ПОСЛОВА: Учествује у изради годишњих, средњорочних и 
оперативних програма; сарадња са ЈП Завод за урбанизам и РГЗ СКН Ниш; за 
потребе реализације Програма уређивања грађевинског земљишта –секундарна 
мрежа - прибавља копије планова, поседовне листове; прибавља извод за 
регулацију и имовинско решавање; врши контролу уговорених елабората о 
регулацији и ситуацији; геодетски радови на идентификацији парцела на терену 
код изузимања земљишта; радови на снимању ситуација и компјутерска обрада 
података. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

 
Услови за рад на радном месту: 

 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 

УСЛОВИ средња стручна спрема (IV степен стручности) геодетског 
смера, положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 5 
година радног искуства у струци 

 
У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 

свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за имовину и инспекцијске послове града Ниша. 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 



      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
 
             
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 



      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за имовину и инспекцијске послове. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник  Управе за имовину и инспекцијске послове 
града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за имовину и инспекцијске послове града Ниша, ул. Николе Пашића 
бр. 24, Ниш, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на 
неодређено време попуњава радно место:  
„послови вештачења“ у Управи за имовину и инспекцијске послове града 
Ниша. 
 

ОПИС ПОСЛОВА: Процене у пољопривреди (засади у ратарству, 
повртарству, виноградарству, воћарству) на парцелама предвиђеним за 
експропријацију и изградњу; обилазак локације и израда записника о 
постојећем стању; израда елабората са проценом штете. Обавља и друге 
послове по налогу непосредног руководиоца. 

 
Услови за рад на радном месту: 
 

 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области пољопривредно 
инжењерство, на студијама другог степена (мастер академске студије,мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године или одговарајући академски или стручни назив,  према прописима који 
су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (Сл.гласник РС 
бр.76/05),положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 3 
године радног искуства у струци. 

У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за имовину и инспекцијске послове града Ниша. 
 



      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 



 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за имовину и инспекцијске послове. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник  Управе за имовину и инспекцијске послове 
града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за имовину и инспекцијске послове града Ниша, ул. Николе Пашића 
бр. 24, Ниш, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на 
неодређено време попуњава радно место:  
„шеф одсека“ у Одсеку за планирање, програмирање и припрему 
грађевинског земљишта у Управи за имовину и инспекцијске послове 
града Ниша. 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Планира, организује и координира извршавање послова 
Одсека. Детаљно и систематски прати, проучава и примењује прописе који 
регулишу област рада Одсека. Даје упутства за рад, пружа потребну стручну 
помоћ, координира и обједињује рад Одсека, обавља најсложеније стручне 
послове из делокруга рада Одсека. Даје иницијативу за ефикасније извршавање 
послова и предлаже мере за унапређење рада, обавља и друге послове по налогу 
руководиоца сектора за област имовинско правни послови. Одговара за 
законито, благовремено и правилно обављање свих послова из надлежности 
Одсека. 
Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научних области, грађевинског 
инжењерства, архитектонског инжењерства, правне или економске науке на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године  или одговарајући академски или 
стручни назив  према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 
високом образовању ( Сл.гласник РС бр.76/05), положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 5 година радног искуства у струци. 
 
У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и извршти увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 



 
     Место рада: Ниш, Управа за имовину и инспекцијске послове града Ниша. 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за имовину и инспекцијске послове. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                   
 
                                                                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник  Управе за имовину и инспекцијске послове 
града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за имовину и инспекцијске послове града Ниша, расписивањем 
интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено време попуњава 
радно место:  
„послови планирања, програмирања и припреме капиталних инвестиција 
и секундарне мреже инфраструктуре-ПУТНА МРЕЖА“ у Управи за 
имовину и инспекцијске послове града Ниша. 
 

ОПИС ПОСЛОВА: Учествује у изради, планирању, програмирању и 
припреми годишњих, средњорочних и оперативних програма и Програма 
уређивања грађевинског земљишта у делу урбанистичких планова; сарађује са 
ЈП „Завод за урбанизам“, Управом за планирање и изградњу као и Комисијом за 
планове на изради планске документације; прати реализацију Програма израде 
планске документације и израђује извештаје о реализацији; учествује у 
прибављању геолошких, геомеханичких, геодетских и других подлога за израду 
урбанистичке документације; обавља послове везане за уговарање израде 
урбанистичких планова и прати њихову реализацију; учествује у изради и 
организацији јавних конкурса; обавља послове вештачења у домену 
урбанистичке регулативе; прати примену прописа из домена планирања и 
уређивања грађевинског земљишта. Обавља и друге послове по налогу 
непосредног руководиоца.  

 
Услови за рад на радном месту: 

 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научних области грађевинског 
или архитектонског инжењерства, са одговарајућом лиценцом, на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 
одговарајући академски или стручни назив,  према прописима који су важили 



до ступања на снагу Закона о високом образовању (Сл.гласник РС бр.76/05), 
положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 3 године 
радног искуства у струци. 

 
У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 

свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити 
увид у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  
делокруга рада на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне 
комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за имовину и инспекцијске послове града Ниша. 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство), оверњна фотокпија доказа о 
поседовању лиценце и доказ да је лице у радном односу на неодређено време у 
систему локалне самоуправе самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 



        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за имовину и инспекцијске послове. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                       
 
                                                                             
                                                                                      
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник  Управе за имовину и инспекцијске послове 
града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за имовину и инспекцијске послове града Ниша, ул. Николе Пашића 
бр. 24, Ниш, расписивањем интерног конкурса и пријемом два лица на 
неодређено време попуњава радно место:  
„послови планирања, програмирања и припреме урбанистичке 
документације“ у Управи за имовину и инспекцијске послове града Ниша. 
 

ОПИС ПОСЛОВА: Учествује у изради, планирању, програмирању и 
припреми годишњих, средњорочних и оперативних програма и Програма 
уређивања грађевинског земљишта у делу урбанистичких планова; сарађује са 
ЈП „Завод за урбанизам“, Управом за планирање и изградњу као и Комисијом за 
планове на изради планске документације; прати реализацију Програма израде 
планске документације и израђује извештаје о реализацији; учествује у 
прибављању геолошких, геомеханичких, геодетских и других подлога за израду 
урбанистичке документације; обавља послове везане за уговарање израде 
урбанистичких планова и прати њихову реализацију; учествује у изради и 
организацији јавних конкурса; обавља послове вештачења у домену 
урбанистичке регулативе; прати примену прописа из домена планирања и 
уређивања грађевинског земљишта. Обавља и друге послове по налогу 
непосредног руководиоца.  

 
Услови за рад на радном месту: 

 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научних области 
архитектонског инжењерства, грађевинског инжењерства или економских 
наука на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године или одговарајући академски или 
стручни назив,  према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 
високом образовању (Сл.гласник РС бр.76/05),положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 3 године радног искуства у струци. 



 
У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 

свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за имовину и инспекцијске послове града Ниша. 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству и уверењe надлежне полицијске управе о 
неосуђиваности не смеју бити старија од  шест месеци. 
            



     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за имовину и инспекцијске послове. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник  Управе за имовину и инспекцијске послове 
града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за имовину и инспекцијске послове града Ниша, ул. Николе Пашића 
бр. 24, Ниш, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на 
неодређено време попуњава радно место:  
„послови за техничку документацију секундарно опремање .“ 
 

ОПИС ПОСЛОВА: Учествује у реализацији Програма уређивања 
грађевинског земљишта – секундарна мрежа - прибавља копије планова, 
поседовне листове; услове јавних и јавних комуналних предузећа, информације 
о локацији и локацијске дозволе. Обавља и друге послове по налогу 
непосредног руководиоца. 

 
Услови за рад на радном месту: 

 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 

УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен стручности) општег смера-
гимназија или економска школа, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 5 година радног искуства у струци. 

 
У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 

свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за имовину и инспекцијске послове града Ниша. 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 



 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци 
 
             
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 



запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за имовину и инспекцијске послове. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за приведу, одрживи развој и 
заштиту животне средине града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине града Ниша, 
ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш, расписивањем интерног конкурса и пријемом 
једног лица на неодређено време попуњава радно место:  
„послови израде пројекта из области заштите животне средине“ у 
Пројектном центру, у Управи за привреду, одрживи развој и заштиту 
животне средине.  
 
 
          ОПИС ПОСЛОВА:   Иницира развојне пројекте, процењује изводљивост 
појединих пројеката, учествује у изради студија изводљивости пројеката,  
утврђивању кључних индикатора учинка, изради студија аналитичке 
оправданости  ефеката пројеката, оправданости инвестиција, утврђивању 
величине неопходних средстава за реализацију пројеката, утврђивању буџета и 
финансијског плана пројеката, економске оправданости пројеката, утврђивању 
кључних индикатора учинка, израђује текстове пројеката и текстове 
апликационих формулара, прибавља потребну пратећу документацију за 
апликациони пакет, учествује у реализацији пројеката и изради наративних и 
финансијских извештаја за пројекте из области заштите животне средине. 
   Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Стечено високо образовање у образовно-научном пољу Природно-
математичких наука, на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
(четири) године, или одговарајући академски или стручни назив према 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 
68/15),положен стручни испит за рад у органима државне управе  и најмање 1 
(једна) година радног искуства у струци.      



 
     У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за приведу, одрживи развој и заштиту животне 
средине града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:05.12. 2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 



        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за привреду, одрживи развој и зашиту животне средине. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                               
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за приведу, одрживи развој и 
заштиту животне средине града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине града Ниша, 
расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено време 
попуњава радно место:  
„послови контроле техничке документације“, у Управи за привреду, 
одрживи развој и заштиту животне средине.  
 
 
          ОПИС ПОСЛОВА:  проверава испуњеност формалних услова и приступа 
подношењу  захтева за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, 
привремене грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења радова, 
технички пријем објекта, издавања употребне дозволе,  врши контролу 
усклађености података наведених у изводу из пројекта за грађевинску дозволу 
са издатим локацијским условима;  врши контролу усклађености идејног 
пројекта са законом, правилником, планским документом и локацијским 
условима уколико су издати; прибавља локацијске услове, дефинише пројектне 
задатаке за израду пројектне документације, контролише израђену 
документацију и подноси захтеве за измену решења о грађевинској дозволи и 
измену локацијских услова; контролише израђену техничку документације и 
подноси захтев за издавање привремене грађевинске дозволе; учетвује у изради 
анализа, информација и извештаја из свог делокруга рада; прибавља препис 
листа непокретности и копије плана од надлежне службе РГЗ, услове за 
пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења, податке о висини 
доприноса за уређење грађевинског земљишта и неопходну документацију за 
потребе конкретних инвестиционих пројеката; контролише усклађеност 
изграђених објеката са издатом грађевинском дозволом, подноси захтеве за 
технички пријем објеката и издавање употребне дозволе, прибавља податке о 
висини доприноса за уређење грађевинског земљишта; остварује сарадњу са 
јавним предузећима и другим имаоцима јавних овлашћења;  израђује и 
контролише Идејно решење код израде урбанистичко техничке документације 
за потребе инфраструктурних пројеката, идентификује катастарске парцеле и 
обухвате граница истих на основу података из катастарских и других планова; 
учетвује у поступку израде главних пројеката и њихове  усклађености са 
законом, планом и подзаконским актима, прибавља пројекте парцелације и 
препарцелације; утврђује да ли се катастарска парцела налази или не налази у 



границама грађевинског реона и обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца. 
   Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Стечено високо образовање у образовно-научном пољу техничко-
технолошких наука, на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
(четири) године, или одговарајући академски или стручни назив према 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), 
положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 1 (једна) 
година радног искуства у струци. 
 
 У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за приведу, одрживи развој и заштиту животне 
средине града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:05.12. 2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 



осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за привреду, одрживи развој и зашиту животне средине. 



      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за приведу, одрживи развој и 
заштиту животне средине града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине града Ниша, 
ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш, расписивањем интерног конкурса и пријемом 
једног лица на неодређено време попуњава радно место:  
„послови вођења јавних инвестиција“ у Управи за привреду, одрживи 
развој и заштиту животне средине.  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: анализира, прикупља и обрађује информације и податке 
потребне за припрему и реализацију Плана капиталних улагања града; 
припрема пројекте који се односе на капитална улагања у јавну 
инфраструктуру, дефинише пројектне задатаке за израду пројектне 
документације, врши увођење извођача у посао у име инвеститора; пријаве 
радова, пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу,  извештава о 
обиму и квалитету извршених послова; стара се о благовременој динамици 
реализације пројекта у складу са дефинисаним роковима; израђује динамичке 
планове остварења инвестиција; остварује комуникацију са извођачима радова, 
стручним надзором, координатором за израду Плана превентивних мера и 
координатором за безбедност у току извођења  радова; врши проверу 
грађевинске документације – привремених и окончане ситуације и њихову 
усклађеност са понудама, грађевинском књигом и грађевинским дневником; 
врши примопредају радова са извођачем, прати реализацију  извођења 
грађевинских радова, учествује у поступку примопредаје изведених радова и  
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Стечено високо образовање у образовно-научном пољу техничко-
технолошких наука, на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 



(четири) године, или одговарајући академски или стручни назив према 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), и 
најмање 1 (једна) година радног искуства у струци. 
 
 У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за приведу, одрживи развој и заштиту животне 
средине града Ниша. 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24, са назнаком управе/службе за коју 
се конкурише и називом радног места за које се конкурише. 
 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; уверење о општој здравственој способности; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена 
фотокопија доказа да је кандидат запослен на неодређено време у систему 
локалне самоуправе – у органима јединице локалне самоуправе, јавним 
службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих 
предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему 
локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у 
Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из 
буџета јединице локалне самоуправе. 



 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за привреду, одрживи развој и зашиту животне средине. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                               
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за приведу, одрживи развој и 
заштиту животне средине града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине града Ниша, 
ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш, расписивањем интерног конкурса и пријемом 
два лица на неодређено време попуњава радно место:  
„извршилац за послове заштите животне средине“ у Управи за привреду, 
одрживи развој и заштиту животне средине.  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Обавља послове из делокруга Одсека; спроводи процедуру 
процене утицаја на животну средину; учествује у припреми програма контроле 
квалитета (мониторинга) животне средине, програма и пројеката управљања 
заштитом животне средине и природним вредностима, као и осталих програма 
и пројеката; израђује Екобилтене и Годишње извештаје  о квалитету животне 
средине, учествује у припреми мишљења, услова и мера заштите животне 
средине који се дају другим органима, организацијама и носиоцима пројекта; 
учествује у спровођењу поступка и утврђивању услова  за издавање 
интегрисане дозволе, спроводи поступак стратешке процене утицаја планова на 
жiвотну средину, учествује у утврђивању услова и мера заштите животне 
средине у поступку доношења просторних и урбанистичких  планова; учествује 
у утврђивању услова и мере заштите животне средине у поступку израде 
пројектне документације; обавља послове који се односе на заштићена 
природна добра; учествује у припреми предлога аката о проглашењу стања 
угрожености у случају удеса и у случају прекорачења граничних вредности  
имисије,изради акционих, санационих и ремедијационих планова и програма; 
обилази локације на којима се реализују пројекти и обавља друге послове по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Стечено високо образовање у образовно-научном пољу Техничко-
технолошких наука,  или природно-математичких наука на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 



студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, или одговарајући академски 
или стручни назив према прописима који су важили до ступања на снагу Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14, 45/15 и 68/15), и најмање 1 (једна) година радног искуства у струци. 
 
 У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за приведу, одрживи развој и заштиту животне 
средине града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; уверење о општој здравственој способности; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена 
фотокопија доказа да је кандидат запослен на неодређено време у систему 
локалне самоуправе – у органима јединице локалне самоуправе, јавним 
службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих 
предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему 
локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у 
Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из 
буџета јединице локалне самоуправе. 
 



        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способноности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за привреду, одрживи развој и зашиту животне средине. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                 
  
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за приведу, одрживи развој и 
заштиту животне средине града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине града Ниша, 
ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш, расписивањем интерног конкурса и пријемом 
једног лица на неодређено време попуњава радно место:  
„нормативно правни послови“, у Пројектном центру у Управи за 
привреду, одрживи развој и заштиту животне средине.  
 
   ОПИС ПОСЛОВА: Обавља нормативно-правне и студијско-аналитичке   
послове у области рада, одговара за примену нормативно-правне регулативе, 
даје предлоге за предузимање мера и доношење прописа и општих аката, 
припрема нацрте нормативно правних аката,  припрема предлоге уговора за  
пројекте, учествује у  изради пројеката, прикупља и систематизује пратећу 
документацију за пројектне апликације, прати домаћу и међународну законску 
регулативу из свих области које су релевантне за израду пројектних апликација 
и  обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 
   Услови за рад на радном месту: 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне науке, на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, или одговарајући академски 
или стручни назив према прописима који су важили до ступања на снагу Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14, 45/15 и 68/15), положен стручни испит за рад у органима државне управе 
и најмање 3 (три) године радног искуства у струци.  
 
 У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 



     Место рада: Ниш, Управа за приведу, одрживи развој и заштиту животне 
средине. 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за привреду, одрживи развој и зашиту животне средине. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за културу града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за културу града Ниша, расписивањем интерног конкурса и 
пријемом једног лица на неодређено време попуњава радно место:  
„послови праћења рада установа културе и управљање културним 
наслеђем града Ниша“ у Управи за културу града Ниша  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: прати рад и функционисање установа у  делу програмског 
рада и сагледавања потреба за одржавање културног наслеђа града Ниша, врши 
послове анализе стања у делатности заштите културног наслеђа, учествоје у 
пословима на изради програмског и финансијког плана установа у делу који се 
односи на програме и пројекте у области културног наслеђа и врши контролу 
наменског коришћења буџетских средстава; обавља послове везане за 
одобравање, евалуацију, извештавање и контролу реализације одобрених 
пројеката у области заштите културног наслеђа; сарађује са стручним службама 
установа, прати рад и припрема предлоге одлука и пратећу документацију за 
реализацију одобрених средстава за остваривање програма заштите културног 
наслеђа; иницира покретање поступка и предлога платформи за вођење 
преговора и закључивање међународних споразума у области културе; 
учествује у програмирању међународне културне сарадње у свим областима 
културе, као и праћењу њеног спровођења; учествује у припреми предлога 
одлука и пратеће документације за реализацију одобрених средстава за 
међународне пројекте/програме у области културе и пружа техничку подршку 
установама културе града Ниша код припреме пројеката у култури које се 
реализују са иностраним партнерима; врши послове писане и електронске 
комуникације и по потреби послове превођења текстова; обавља и друге 
послове по налогу непосредног руководиоца. 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: факултет друштвеног смера или факлултет уметности, односно 
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске 



студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), у образовно научном пољу друштвено- 
хуманистичких наука односно  стручне области из поља уметности, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе и најмање 1 (једна) година радног 
искуства у струци. 
 
 У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за културу  
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:05.12. 2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 



пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности   и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за културу. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
  



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), по овлашћењу-начелник Управе за образовање  града 
Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за образовање града Ниша, расписивањем интерног конкурса и 
пријемом једног лица на неодређено време попуњава радно место:  
 
„послови подстицаја развоја талентованих ученика и студената“.  
 
          ОПИС ПОСЛОВА:   Прати стање у области основног, средњег и високог 
образовања; прати достигнућа и постигнуте резултате талентованих ученика и 
студената; учествује у истраживањима у циљу сагледавања потреба у области 
образовања и васпитања; предлаже мере и активности за побољшање положаја 
талентованих ученика и студената;обавља послове везане за управљање 
буџетским фондом за подстицај развоја талентованим ученицима и 
студентима;обавља стручне, организационе и административно техничке 
послове за потребе комисија и других тела које образују органи Града; 
учествује у изради нормативних, стратешких и планских докумената из области 
подстицаја развоја талентованих ученика и студената и унапређења и развоја 
образовања;учествује у изради пројеката у области образовања;припрема 
нацрте решења и уговора,учествује у изради изештаја, анализа и информација; 
припрема дописе и одговоре по захтевима странака; врши пријем и контролу 
захтева и финансијске документације корисника, обраду захтева за пренос и 
трансфер средстава из буџета Града и прати реализацију поднетих 
захтева;издаје потврде о просечним примањима по члану домаћинства за 
остваривање права на ученичке и студентске стипендије и смештај у ученичким 
и студентским домовима;прати и изучава прописе из своје области; ради са 
странкама; према потреби, обавља и послове из других унутрашњих 
организационих јединица; обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
 
 
   Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  



кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Факултет друштвеног усмерења односно стечено високо образовање 
у оквиру научног поља друштвено-хуманистичких наука  на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 1 једна година радног искуства у струци.
      
 У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за образовање. 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, бројеви  телефона 018/504-488 и 018/504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 



другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности   и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
 
      Напомена: 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао по 
овлашћењу начелник Управе за образовање. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                           
  
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за планирање и изградњу града Ниша 
оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за планирање и изградњу града Ниша, расписивањем интерног 
конкурса и пријемом три лица на неодређено време попуњава радно место:  
„администратор I“ у Управи за планирање и изградњу 
 
 
Опис послова: Израђује обавештења, информације и уверења о чињеницама о 
којима се води службена евиденција, обавља комуникацију са појединцима и 
службама које раде на истим и сличним пословима, у Центру за издавање 
дозвола пружа информације странкама у вези прибављања потребне 
документације везане за рад управе, задужен је за односе са јавношћу, издаје 
потребне обрасце, прима захтеве и прослеђује их до писарнице. По налогу 
надлежног руководиоца обавља и друге послове. 
Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ:стечено високо образовање из научне области правне или економске 
науке на студијама првог степена (основне академске студије и  основне 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању до 3  године, 
положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 3 (три) 
године радног искуства у струци. 
 
 У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за планирање и изградњу града Ниша  
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 



      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:    05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 



самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за планирање и изградњу. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за планирање и изградњу града Ниша 
оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за планирање и изградњу града Ниша, расписивањем интерног 
конкурса и пријемом два лица на неодређено време попуњава радно место:  
„економски послови планирања и реализације буџета“ у Управи за 
планирање и изградњу 
 
 
Опис послова:  
Врши израду средњорочних, годишњих и оперативних програма планског 
развоја, прати реализацију програма и израђује извештаје и координира са  
градским општинама и градским управама на одређивању приоритета, врши 
управни надзор над ЈП ''Градска стамбена агенција'' и радом ЈП Завод за 
урбанизам, ради на реализацији одобрене апропријације буџетских средстава из 
надлежности управе, ради на изради годишњег и кварталног финансијског 
плана и обавља друге послове по налогу надлежног руководиоца. Одговоран за 
законито и благовремено одлучивање о правима и обавезама и на закону 
заснованим правним интересима грађана и правних лица.     
Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ:стечено високо образовање из научне области економске науке на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, 
положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 3 (три) 
године радног искуства у струци. 
 
 У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 



 
     Место рада: Ниш, Управа за планирање и изградњу града Ниша  
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12. 2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за планирање и изградњу. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за планирање и изградњу града Ниша 
оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за планирање и изградњу града Ниша, расписивањем интерног 
конкурса и пријемом два лица на неодређено време попуњава радно место:  
„технички послови на озакоњењу објеката“ у Управи за планирање и 
изградњу 
 
 
Опис послова: Утврђује испуњеност претходних услова за озакоњење објеката, 
доставља захтеве за давање сагласности за озакоњење објеката управљачу 
јавног добра, односно организацији надлежној за заштиту природних, односно 
културних добара, врши контролу поднете техничке документације и доказа, 
проверава садржину техничке документације која је достављена у складу са 
раније важећим прописима о легализацији објеката, израђује записнике о 
увиђају са терена, oбавештава власнике незаконито изграђених објеката да 
доставе доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту или објекту, 
обавештава власнике незаконито изграђених објеката да доставе извештај о 
затеченом стању објекта са елаборатом геодетских радова, обавештава власника 
незаконито изграђених објеката да плате таксу за озакоњење објеката, 
објављује списак издатих решења о озакоњењу у електронском облику путем 
интернета, припрема извештаје и информације из ове области и обавља друге 
послове по налогу надлежног руководиоца. Одговоран је за законито и 
благовремено одлучивање о правима и обавезама и на закону заснованим 
правним интересима грађана и правних лица. 
Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ:стечено високо образовање из научних области архитектуре или 
грађевинско инжењерство, на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању 
најмање четири године, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање три године радног искуства у струци. 



        
У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за планирање и изградњу града Ниша  
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 



        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за планирање и изградњу. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
  
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за планирање и изградњу града Ниша 
оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за планирање и изградњу града Ниша, расписивањем интерног 
конкурса и пријемом једног лица на неодређено време попуњава радно место:  
„правни послови на издавању локацијских услова,   грађевинских дозвола 
и употребних дозвола“ у Управи за планирање и изградњу 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА:Учествује у изради локацијских услова у смислу пружања 
правне помоћи. Израђује грађевинске и употребне дозволе за изградњу и 
доградњу свих врста објеката и привремене грађевинске дозволе, као и измену 
грађевинске дозволе. Израђује решења из члана 145. Закона о планирању и 
изградњи, дозволе о уклањању објеката, осим у случају извршења 
инспекцијског решења. Води управни поступак по приговорима и жалбама и 
ради на изради решења о одбијању захтева за издавање свих врста дозвола. 
Потврђује пријаву радова. Обавештава грађевинску инспекцију о поднетој 
пријави радова. Обезбеђује прикључење објекта на инфраструктурну мрежу. 
Прибавља извод из листа непокретности од органа надлежног за послове 
државног премера и катастра. Прибавља сагласност на техничку документацију 
у погледу мере заштите од пожара. Доставља пројекте за извођење органу, 
односно организацији, надлежној за заштиту непокретних културних добара. 
Доставља грађевинску дозволу грађевинској инспекцији као и имаоцима јавних 
овлашћења ради информисања. Доставља употребну дозволу грађевинској 
инспекцији. Обезбеђује упис права својине на изграђеном објекту, односно 
посебним деловима објекта и обезбеђује издавања решења о кућном броју. 
Обавља и друге послове по налогу надлежног руководиоца. Ради на 
припремању информација и извештаја из ове области. Одговоран је за законито 
и благовремено одлучивање о правима и обавезама и на закону заснованим 
правним интересима грађана и правних лица 
.Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 



УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне науке, на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) 
односно на основним студијама у трајању најмање четири године, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе и најмање три године радног 
искуства у струци. 
 
  У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за планирање и изградњу града Ниша  
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12. 2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 



пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за планирање и изградњу. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за планирање и изградњу града Ниша 
оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за планирање и изградњу града Ниша, расписивањем интерног 
конкурса и пријемом пет лица на неодређено време попуњава радно место:  
„технички послови на издавању локацијских услова,   грађевинских 
дозвола и употребних дозвола“ у Управи за планирање и изградњу 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА:Израђује локацијске услове за изградњу и доградњу свих 
врста објеката, као и измену локацијских услова и израђује записник о увиђају 
са терена. Потврђује пријем изјаве о завршетку израде темеља. Прибавља 
копију плана и извод из катастра водова од органа надлежног за послове 
државног премера и катастра. Прибавља услове за пројектовање, односно 
прикључење објеката на инфраструктурну мрежу. Обавештава подносиоца 
захтева о висини стварних трошкова за прибављање услова за пројектовање и 
прикључење од ималаца јавних овлашћења. Прибавља исправе и друге 
документе које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу 
објеката, односно издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и 
употребне дозволе из њихове надлежности. Обавештава грађевинску 
инспекцију о завршетку израде темеља и о завршетку објекта у конструктивном 
смислу. Прослеђује локацијске услове имаоцима јавних овлашћења ради 
информисања и резервације капацитета. Такође учествује у изради 
грађевинских и употребних дозвола у смислу пружања стручне помоћи. Ради на 
припремању информација и извештаја из ове области. Обавља и друге послове 
по налогу надлежног руководиоца. Одговоран је за законито и благовремено 
одлучивање о правима и обавезама и на закону заснованим правним 
интересима грађана и правних лица. 
Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научних области архитектуре или 
грађевинско инжењерство, на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, 



специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању 
најмање четири године, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање три године радног искуства у струци. 
  
У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за планирање и изградњу града Ниша  
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:   05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 



        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству и уверењe надлежне полицијске управе о 
неосуђиваности не смеју бити старија од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за планирање и изградњу. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за планирање и изградњу града Ниша 
оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за планирање и изградњу града Ниша, расписивањем интерног 
конкурса и пријемом два лица на неодређено време попуњава радно место:  
„технички послови на издавању уверења“ у Управи за планирање и 
изградњу 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Израђује уверења о посебним деловима објеката и уверења 
о времену изградње објеката, израђује обавештења у вези са чланом 144. Закона 
о планирању и изградњи, ради на припремању информација и извештаја из ове 
области. Обавља и друге послове по налогу надлежног руководиоца. Одговоран 
је за законито и благовремено одлучивање о правима и обавезама и на закону 
заснованим правним интересима грађана и правних лица. 
Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научних области архитектуре или 
грађевинско инжењерство, на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању 
најмање четири године, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање три године радног искуства у струци. 
  
У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за планирање и изградњу града Ниша  
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 



 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12. 2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 



      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за планирање и изградњу. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за планирање и изградњу града Ниша 
оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за планирање и изградњу града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, 
Ниш, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено 
време попуњава радно место:  
„администратор II“ у Управи за планирање и изградњу 
 
 
Опис послова: Израђује обавештења, информације и уверења о чињеницама о 
којима се води службена евиденција, обавља комуникацију са појединцима и 
службама које раде на истим и сличним пословима, у Центру за издавање 
дозвола пружа информације странкама у вези прибављања потребне 
документације везане за рад управе, задужен је за односе са јавношћу, издаје 
потребне обрасце, прима захтеве и прослеђује их до писарнице. По налогу 
надлежног руководиоца обавља и друге послове. 
Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: ССС IV степен стручне спреме, средња школа друштвеног или 
техничког смера, положен стручни испит за рад у органима државне управе  и 
најмање једна година радног искуства.   
 
 У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за планирање и изградњу града Ниша  
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 



      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
         
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 



      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за планирање и изградњу. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), Градски правобранилац града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Правобранилаштво града Ниша, расписивањем интерног конкурса и 
пријемом два лица на неодређено време попуњава радно место:  
„правобранилачки помоћник 1“ у Правобранилаштву града Ниша  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА:помаже градском правобраниоцу и заменику у обављању 
послова из делокруга Правобранилаштва, израђују правобранилачке поднеске и 
акте, предузима радње заступања на расправама пред судом, органом управе 
или другим надлежним органом и врше друге послове предвиђене законом који 
му од стране правобраниоца или заменика правобраниоца буду стављени у 
надлежност. 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Правни факултет, односно стечено високо образовање из научне 
области правне науке на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, положен правосудни испит и најмање пет година радног 
искуства у струци. 
 
 У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Правобранилаштво града Ниша  
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 



      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија исправа 
којима се доказује тражено радно искуство (потврде, решења и други акти из 
којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство) и доказ да је лице у радном односу на неодређено време у 
систему локалне самоуправе самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 



запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именово Градски 
Правобранилац града Ниша.  
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), Градски правобранилац града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Правобранилаштво града Ниша, расписивањем интерног конкурса и 
пријемом два лица на неодређено време попуњава радно место:  
„послови вођења уписника и вршење административних послова“ у 
Правобранилаштву града Ниша  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА:води уписнике: „П“, „Пр“, „И“, „ЈП“, „А“, „У“, „Р“, „Ре“ и 
„М“, води роковник предмета за рочишта и предмета у роковима, врши 
регистровање свих предмета у одговарајућим регистрима, прима пошту и 
заводи исту у одговарајућем уписнику и здружује исту у одговарајућем 
предмету, разводи предмете и архивира, износи предмете из роковника и 
доставља их Правобраниоцу и заменицима, припрема пошту за експедицију и 
врши експедицију исте, врши и друге послове који му од стране Правобраниоца 
или заменика буду стављени као радни задатак. 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природног или техничког 
усмерења (IV степен стручне спреме), положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање једна година радног искуства. 
 
 У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Правобранилаштво града Ниша  
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 



      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита.                            
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 



самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именово Градски 
Правобранилац града Ниша.  
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), Градски правобранилац града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Правобранилаштво града Ниша, расписивањем интерног конкурса и 
пријемом два лица на неодређено време попуњава радно место:  
„правобранилачки помоћник 2“ у Правобранилаштву града Ниша  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА:помаже заменику Градског правобраниоца у обављању мање 
сложених послова из делокруга Правобранилаштва, израђују правобранилачке 
поднеске и акте и врши друге послове предвиђене законом које му од стране 
Правобраниоца или заменика правобраниоца буду стављене у надлежност. 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Правни факултет, односно стечено високо образовање из научне 
области правне науке на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, положен државни испит и најмање три године радног искуства у 
струци. 
 
 У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Правобранилаштво града Ниша  
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          



      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12. 2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита.                            
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 



запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именово Градски 
Правобранилац града Ниша.  
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Службa за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града 
Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом два лица на неодређено 
време попуњава радно место:  
„административни послови “ у Служби за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије .  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: израђује месечни извештај о присутности радника на послу 
са тебеларним приказом броја радних сати, води евиденцију захтева за 
коришћење годишњих одмора запослених и других поднетих захтева 
запослених за одсуствовање са посла, израђује спискове везане за регулисање 
превоза радника Службе, обавља операторске послове за потребе одсека и 
обавља друге послове по налогу надлежног руководиоца. 
 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
      УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природног или техничког 
смера у четворогодишњем трајању или гимазија, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе и најмање 6 месеци радног искуства у струци.           
   
     У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Служба за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 



 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
       
        
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 



      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Службa за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града 
Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено 
време попуњава радно место:  
„администратор система“ у Служби за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије .  
 
 
     ОПИС ПОСЛОВА: спроводи све активности везане за рад на тестирању, 
имплементацији и одржавању информатичке инфраструктуре, система и 
сервиса. Спроводи све активности на тестирању, имплементацији и одржавању 
електронских потписа у складу са законским прописима. Пружа 
инфраструктурну подршку на увођењу и одржавању садржаја града Ниша 
објављених на глобалној и локалној мрежи. Пружа подршку проби, тестирању и 
увођењу у рад апликација набављених на тржишту и апликације сопственог 
развоја. Обавља и друге послове по налогу надлежног руководиоца. 
     
      Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
      УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
из поља техничко-технолошких наука на судијама I степена (основне академске 
студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три 
године, положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 
једна година радног искуства у струци. 
 
      
У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 



 
     Место рада: Ниш, Служба за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12. 2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
       
        
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Службa за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града 
Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено 
време попуњава радно место:  
„послови евиденције робе у магацину“ у Служби за одржавање и 
информатичко-комуникационе технологије .  
 
ОПИС ПОСЛОВА: води евиденцију примљене и издате робе у електорнском 
облику, задужује налогом магационера за приспелу робу, раздужује за издату 
робу, прави извештај о промету робе и обавља друге послове по налогу 
надлежног руководиоца. 
 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
      УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природног или техничког 
смера у четворогодишњем трајању или гимазија, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе и  најмање 6 месеци радног искуства у струци.           
   
     У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Служба за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          



      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:   05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
       
        
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 



запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Службa за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града 
Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено 
време попуњава радно место:  
„послови физичко-техничког обезбеђења објеката“ у Служби за одржавање 
и информатичко-комуникационе технологије .  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: контролише кретање грађана при уласку и изласку из 
објеката, упућује грађане у одговарајуће управе и службе ради ефикаснијег 
остваривања личних потреба грађана, стара се о одржавању реда у службеним 
просторијама и одржавања несметаног рада у њима, редовно обилази објекат – 
пословне просторије, двориште испред објеката, контролише функционалност 
видео-надзора у објектима где је инсталиран, води књигу дежурстава,те 
констатује сва дешавања у току рада и о уоченим недостацима и кваровима 
обавештава непосредног руководиоца. Обавља и друге послове по налогу 
надлежног руководиоца. 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
      УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природног или техничког 
смера у четворогодишњем трајању или гимазија, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе, најмање 6 месеци радног искуства у струци, 
положен ватрогасни испит.           
   
     У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 



     Место рада: Ниш, Служба за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије, ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном ватрогасном испиту и доказ да је лице у 
радном односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе 
– у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним 
предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним 
друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају 
обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене 
чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне 
самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности  и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
       
        



     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                               
  
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Службa за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града 
Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено 
време попуњава радно место:  
„портир“ у Служби за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије .  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: контролише кретање грађана при уласку и изласку из 
објеката, упућује грађане у одговарајуће управе и службе ради ефикаснијег 
остваривања личних потреба грађана, стара се о одржавању реда у службеним 
просторијама и одржавања несметаног рада у њима, редовно обилази објекат – 
пословне просторије, двориште испред објеката, води књигу дежурстава,те 
констатује сва дешавања у току рада и о уоченим недостацима и кваровима 
обавештава непосредног руководиоца. Обавља и друге послове по налогу 
надлежног руководиоца. 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
      УСЛОВИ: КВ радник, III степен стручне спреме, положен ватрогасни испит  
   
     У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Служба за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије, ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 



      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12. 2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверење о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном ватрогасном испиту  и оригинал или оверена фотокопија доказа да 
је кандидат запослен на неодређено време у систему локалне самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци.       
        
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 



 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Службa за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града 
Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено 
време попуњава радно место:  
„послови евиденције“ у Служби за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије .  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: води послове евиденције за потребе одсека и обавља друге 
послове по налогу надлежног руководиоца. 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
      УСЛОВИ: КВ радник, III степен стручне спреме 
   
     У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Служба за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12.2016. године  



 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности и оригинал или оверена фотокопија доказа да је 
кандидат запослен на неодређено време у систему локалне самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
       
        
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 



       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије. 
 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Службa за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града 
Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено 
време попуњава радно место:  
„послови праћења извршења буџета“ у Служби за одржавање и 
информатичко-комуникационе технологије .  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: води евиденцију о стању буџетских позиција службе, 
послове техничке обраде захтева за исплату рачуна и води евиденцију о томе, 
обавља информатичке послове уноса текста, поступак обраде текста и обавља 
друге послове по налогу надлежног руководиоца. 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
      УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног или техничког смера у 
четворогодишњем трајању или гимназија, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 6 месеци радног искуства у струци. 
   
     У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Служба за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          



      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
       
        
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 



у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије. 
 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Службa за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града 
Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено 
време попуњава радно место:  
„послови превоза“ у Служби за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије .  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: стара се о роковима за проверу техничке исправности 
повереног службеног возила и о његовом текућем одржавању. По налогу 
руководиоца обавља превоз лица у службеним возилима, обавља за Службу и 
друге послове по налогу надлежног руководиоца. 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног или техничког смера у 
четворогодишњем трајању, положен возачки испит „Б“ категорије и стручни 
испит „Ц“ категорије, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање 6 месеци радног искуства у струци. 
          У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Служба за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 



      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство), oверена фотокопија доказа о 
положеном возачком испиту „Б“ категорије и стручном испиту „Ц“ категорије  
и доказ да је лице у радном односу на неодређено време у систему локалне 
самоуправе самоуправе – у органима јединице локалне самоуправе, јавним 
службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих 
предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему 
локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у 
Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из 
буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности   и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
        
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 



 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Службa за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града 
Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено 
време попуњава радно место:  
„послови припреме конкурсне документације “ у Служби за одржавање и 
информатичко-комуникационе технологије .  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: обавља послове израде табеларних приказа и 
спецификација које чине конкурсну документацију за потребе набавки добара и 
услуга и обавља друге послове по налогу надлежног руководиоца. 
 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
      УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
из поља друштевно-хуманистичких, природно-математичких или техничко-
технолошких на студијама I степена (основне академске студије, основне 
струковне судије), односно на студијама у трајању до три године, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе и најмање једна година радног 
искуства у струци. 
     У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Служба за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 



      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12. 2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
       
        
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 



      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Службa за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града 
Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш, расписивањем интерног конкурса и 
пријемом једног лица на неодређено време попуњава радно место:  
„послови у бифеу“ у Служби за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије .  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: обавља непосредно послове припреме за рад бифеа ради 
послуживања службених лица и странки и обавља друге послове по налогу 
надлежног руководиоца. 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
      УСЛОВИ: КВ радник, III степен стручне спреме  
   
     У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Служба за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије. 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          



      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа да је 
кандидат запослен на неодређено време у систему локалне самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
       
        
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 



       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Службa за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града 
Ниша,  расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено 
време попуњава радно место:  
„послови за ГИС“ у Служби за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије .  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: спроводи све активности, везане за рад на планирању 
тестирању и имплементацији садржаја објављених на ГИС портали града 
Ниша.Врши послове праћења размене геоподатака између субјеката( градске 
управе и службе, општинске управе, јавна и јавно комунална предузећа, 
еквивалентни републички органи, као и сви субјекти који располажу гео 
подацима).Израђује развојну, техничку и корисничку документацију.Врши 
прилагођење и подешавање садржаја за примену у корисничком и 
инфраструктурном окружењу службе.Спроводи све активности који се односе 
на унос и дигитализацију података, унос података у базе података, обуку 
корисника система и перманентни развој система.Обавља и друге послове по 
налогу надлежног руководиоца. 
 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
      УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
из поља техничко-технолошких наука или уметност и области драмске и 
аудиовизуелне уметности  на судијама II степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке струковне студије и 
специјалистичке академске студије ), односно на студијама у трајању од 
најмање 4 године, положен стручни испит за рад у органима државне управе, 
најмање једна година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару. 
     У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 



у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност, познавање рада на рачунару и 
вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Служба за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 



       
        
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Службa за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града 
Ниша,  расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено 
време попуњава радно место:  
„послови евиденције  и архивирања документације „ 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: обавља послове евиденције о поступку кретања 
документације у спровођењу поступка јавних набавки и архивирања потребне 
документације. 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
      УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природног или техничког 
смера у четворогодишњем трајању или гимазија, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе и најмање 6 месеци радног искуства у струци.           
   
     У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Служба за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 



 
     Датум оглашавања:  05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
       
        
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 



запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Службa за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града 
Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом три лица на неодређено 
време попуњава радно место:  
„послови планирања материјала за послуживање“ у Служби за одржавање 
и информатичко-комуникационе технологије .  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: стара се о редовним потребама материјала за послуживање 
из магацина и води евиденцију о утрошку материјала а по потреби послужује 
службена лица и странке и по налогу надлежног руководиоца обавља и друге 
послове 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
      УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природног или техничког 
смера у четворогодишњем трајању, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 6 месеци радног искуства у струци. 
   
     У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Служба за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије, ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          



      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:   05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
       
        
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 



у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Службa за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града 
Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено 
време попуњава радно место:  
„систем инжењер“ у Служби за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије .  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: спроводи све активности везане за рад на планирању, 
развоју, тестирању, имплементацији и одржавању информатичке 
инфраструктуре, као и на планирању, тестирању, имплементацији и одржавању 
инфраструктурних оперативних система и сервиса. Спроводи све активности на 
планирању, развоју, тестирању, имплементацији и одржавању електронских 
потписа у складу са законским прописима, као и све активности у вези са 
управљањем, сигурношћу и безбедношћу информација на нивоу информатичке 
инфраструктурне подршке. Пружа инфраструктурну подршку на увођењу и 
одржавању садржаја града Ниша објављених на глобалној и локалној мрежи. 
Обавља и друге послове по налогу надлежног руководиоца. 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
      УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
из поља техничко-технолошких наука  на судијама II степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке струковне студије и 
специјалистичке академске студије ), односно на студијама у трајању од 
најмање 4 године, положен стручни испит за рад у органима државне управе и 
најмање једна година радног искуства у струци.  
     У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 



     Место рада: Ниш, Служба за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
       
        
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Службa за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града 
Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено 
време попуњава радно место:  
„шеф Одсека“ Одсеку за правне и послове припреме јавних набавки у 
Служби за одржавање и информатичко-комуникационе технологије .  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: руководи радом одсека, организаује извршавање послова 
одсека и непосредно учествујје у обављању послова одсека. Стара се о 
законитом, благовременом и квалитетном обављању истих и обавља друге 
послове по налогу надлежног руководиоца. 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
      УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
из поља  друштвено-хуманистиких или техничко-технолошких наука  на 
судијама II степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке струковне студије и специјалистичке академске студије ), 
односно на студијама у трајању од најмање 4 године, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе и најмање три године радног искуства у струци.  
     У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Служба за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     



          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
       
        
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 



запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије. 
 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Службa за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града 
Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено 
време попуњава радно место:  
„возач 1“ у Служби за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије .  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: обавља превоз лица по налогу руководиоца, стара се о 
одржавању поверног возила и обавља друге послове по налогу надлежног 
руководиоца 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
      УСЛОВИ: возач моторних возила или КВ радник, III степен стручне спреме, 
положен возачки испит „Б“ категорије  
   
     У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Служба за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          



      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности, доказ о положеном испиту „Б“ категорије  и 
оригинал или оверена фотокопија доказа да је кандидат запослен на неодређено 
време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности   и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
       
        
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 



       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Службa за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града 
Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено 
време попуњава радно место:  
„возач“ у Служби за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије .  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: обавља превоз лица по налогу руководиоца, стара се о 
одржавању поверног возила и обавља друге послове по налогу надлежног 
руководиоца 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
      УСЛОВИ: возач моторних возила или КВ радник, III степен стручне спреме, 
положен возачки испит „Б“ категорије и стручни испит „Ц“ категорије.           
   
     У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Служба за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          



      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:05.12. 2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; доказ о положеном возачком испиту „Б“ категорије и 
стручни испит „Ц“ категорије и доказ да је лице у радном односу на неодређено 
време у систему локалне самоуправе самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности   и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
       
        
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 



       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије града Ниша, оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Службa за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града 
Ниша, расписивањем интерног конкурса и пријемом два лица на неодређено 
време попуњава радно место:  
„послови из области инвестиција“ у  Служби за одржавање и 
информатичко-комуникационе технологије .  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Обавља послове из области инвестиција и одржавања 
објеката града Ниша, самостално израђује и контролише предмере и 
предрачуне радова у вези инвестиција и одржавања, врши увид у стање објеката 
ради предузимања  мера санације и реконструкције, предузима претходне 
радње у вези инвестиционо-техничког одржавања објеката, врши израду и 
припрему техничке спецификације за потребе конкурсне документације, врши 
комисијски преглед након завршених радова на објекту и обавља друге послове 
по налогу надлежног руководиоца. 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области, односно стручне 
области из поља техничко-технолошких наука на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе  и најмање 1 (једна) година радног искуства у 
струци.  
          У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 



     Место рада: Ниш, Служба за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12. 2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности   и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
        
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), Заштитник грађана града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Заштитник грађана града Ниша, расписивањем интерног конкурса и 
пријемом једног лица на неодређено време попуњава радно место:  
„референт подршке за контакт са грађанима“ у канцеларији заштитника 
грађана града Ниша  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА:обавља непосредну, телефонску комуникацију и 
електронску комуникацију са грађанима; обавља заказивање пријема и врши 
пријем грађана у канцеларији ради правовременог информисања запослених о 
проблемима на које се грађани усмено притужују; води евиденцију о распореду 
пријема грађана и врши систематизацију истих; пружа подршку у припреми 
појединачних аката; израђује документа по усменом диктату запослених; пружа 
подршку о изради записника о поднетој усменој представци у канцеларији 
заштитника грађана; обавља и друге послове по налогу заштитника грађана. 
    Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен стручне спреме) друштвеног, 
техничког или природног смера, положен државни стручни испит и најмање 6 
месеци радног искуства у струци. 
 
 У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Канцеларија заштитника грађана  
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 



      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 



запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовала 
Заштитник грађана града Ниша.  
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за комуналне делатности, енергетику 
и саобраћај, града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај града Ниша, 
расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено време 
попуњава радно место:  
„послови у области путева“ у Управи за комуналне делатности, енергетику 
и саобраћај.  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Обавља послове који се односе на: планирање, изградњу, 
реконструкцију и одржавање путева и саобраћајница, унапређење организације 
рада у области путева, праћење реализације програма у области изградње и 
реконструкције путева, израду анализа, извештаја и информација. Учествује у  
припреми прописа из области путева. Учествује у изради програма рада зимске 
службе, као и спровођењу истог. Прати послове одржавања општинских путева 
на територији града, а у сарадњи са ЈП Путеви Србије Београд учествује у 
праћењу одржавања деоница државних путева на територији града Ниша. 
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.  
  
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
 
 УСЛОВИ: Факултет техничког или природног смера, односно високо 
образовање из поља техничко-технолошких или природно-математичких наука 
наука на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање једна 
година радног искуства у струци. 
 У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 



 
     Место рада: Ниш, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:  05.12. 2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности  и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за комуналне делатности, енергетику 
и саобраћај, града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај града Ниша, 
расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено време 
попуњава радно место:  
„стручни послови у области комуналних делатности, енергетике и 
саобраћаја“ у Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Учествује у изради нормативних аката неопходних за 
оснивање нових и реструктурирање постојећих ЈП и ЈКП. Израђује нацрте аката 
из области Управе, врши надзор над радом ЈП и ЈКП којима је поверено 
обављање одређених делатности. Предлаже нацрт мера у случају поремећаја 
пружања комуналних производа и услуга. Остварује сарадњу са комуналним 
предузећима у смислу координирања активности приликом сачињавања и 
достављања програма рада, извештаја о пословању, одлука о ценама пружања 
комуналних производа и услуга и свих других правних аката везаних за рад 
Управе из надлежности Скупштине града, Градског већа и Градоначелника. 
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.    
  ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
 
УСЛОВИ: Факултет друштвеног смера односно високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у 
образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, 
положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање једна 
година радног искуства у струци 
 У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштити увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 



 
     Место рада: Ниш, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12. 2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности  и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за комуналне делатности, енергетику 
и саобраћај, града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај града Ниша, ул. 
Николе Пашића бр. 24, Ниш, расписивањем интерног конкурса и пријемом три 
лица на неодређено време попуњава радно место:  
„послови економско-финансијског надзора над радом предузећа  и 
припрема захтева за плаћање и трансфер средстава из буџета града“ у 
Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Обавља послове стручне обраде поднетих захтева 
корисника буџетских средстава и припрема  захтева  у складу са законским 
прописима за плаћање и трансфер финансијских средстава. Израда предлога-
нацрта Одлуке о буџету града у складу са финансијским плановима корисника 
буџетских средстава. Израда кварталних и месечних планова о извршењу 
буџета, контрола наменског коришћења средстава буџета од стране корисника, 
контрола законске исправности документације корисника буџета у складу са 
месечним и тромесечним плановима према додељеним квотама у односу на 
апропријације утврђене Одлуком о буџету града. Праћење и примена законских 
прописа који регулишу област јавних прихода и расхода. Врши аналитичко 
праћење делатности предвиђених одлуком о оснивању и статутом предузећа, на 
које је оснивач дао сагласност, ради предузимања конкретних мера у циљу 
обезбеђења услова за нормално функционисање комуналних делатности. Врши 
надзор над методологијом обрачуна и формирања цена комуналних производа 
и услуга и стара се о  обезбеђењу финансијских услова за њихову реализацију. 
Ради на изради анализа и информација из ове области.  Обавља и друге послове 
по налогу непосредног руководиоца.  
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
 
УСЛОВИ: Економски факултет односно стечено високо образовање из научне 
области економске науке на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије или 



специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање једна година радног искуства у струци.  
      У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:05.12. 2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 



        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности   и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                                 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за комуналне делатности, енергетику 
и саобраћај, града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај града Ниша, 
расписивањем интерног конкурса и пријемом два лица на неодређено време 
попуњава радно место:  
„послови обраде извештаја ЈП и ЈКП“ у Управи за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај.  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Обрада извештаја  које достављају јавна и јавно комунална 
предузећа (извештај о кретању зарада и запошљавања, квартални извештаји и 
обрачун средстава за исплату зарада запослених –ЗИП 1 обрасци), и сарадња са 
надлежном управом за финансије у вези са доставом података из наведених 
извештаја. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 
  
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
 
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - средња стручна спрема друштвеног, 
природног или техничког усмерења, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање шест месеци радног искуства у струци.  
 
 У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 



      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања:05.12.2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности    и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 



самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за комуналне делатности, енергетику 
и саобраћај, града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај града Ниша, 
расписивањем интерног конкурса и пријемом једног лица на неодређено време 
попуњава радно место:  
„послови на изради плана развоја енерегетике и праћења његове 
реализације“ у Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Учествује у изради плана развоја енергетике на локалном 
нивоу и његовом спровођењу. Утврђује потребе за енергијом, разматрајући 
постојећа и будућа насеља, и предлаже начин обезбеђења неопходних 
енергетских ресурса, уз уважавање потреба за рационалном потрошњом 
енергије и енергената и за одрживим развојем енергетике. Предлаже начин 
снабдевања појединим врстама енергије и енергената, потребан ниво залиха и 
резервних капацитета енергетских објеката за сигурно снабдевање купаца 
енергијом и енергентима. Прати планирану динамику развоја енергетике и 
доставља потребне податке надлежним државним органима из ове области. 
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 
  
     ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
 
УСЛОВИ: Факултет техничког смера, односно високо образовање из поља 
техничко-технолошких наука на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и  најмање једна година радног искуства у струци.  
 
  У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са 
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид 
у приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 



 
     Место рада: Ниш, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 
 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12. 2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
  
          Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности   и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 
      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
                                

  

 
 
 
         На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени 
гласник РС, бр.17/2016), начелник Управе за комуналне делатности, енергетику 
и саобраћај, града Ниша оглашава 
 

 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
     Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај града Ниша, 
расписивањем интерног конкурса и пријемом три лица на неодређено време 
попуњава радно место:  
„послови у области такси превоза“ у Управи за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај.  
 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Обавља послове евидентирања промене података у такси 
дозволи, врши доделу кровне ознаке на основу валидног решења као и остале 
послове везане за такси превоз. Води евиденцију о издатим такси дозволама. 
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 
   
   ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или  
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. 
 
 УСЛОВИ: Високо образовање из стручне области саобраћајног 
инжењерства на студијама првог степена (основне академске студије, основне 
струковне студије), односно на студијима у трајању до три године, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе и најмање једна година радног 
искуства у струци. 
 
 У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим 
кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, и изврштит увид у 
приложене доказе, а  у којем ће оцењивати знање – из области  делокруга рада 
на радном месту, стручну оспособљеност и вештину пословне комуникације. 
 
     Место рада: Ниш, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
града Ниша 
 
      Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. 



 
      Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Весна 
Стојковић и  Драгана Стојановић, број телефона 018/504-488 и 504-484.     
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и 
опште послове, ул.Николе Пашића број 24. 
 
     Датум оглашавања: 05.12. 2016. године  
 
     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:      
         
  Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; 
оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова  у 
државном органу; оригинал или оверена фотокопија уверења о општој 
здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; оригинал или 
оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе самоуправе – у 
органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, 
правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и 
другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се 
плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
        Уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање 
државног стручног испита. 
        Уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности    и 
уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија 
од  шест месеци. 
            
     Провера 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, биће усмено проверавена назначена знања и вештине, 
о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 
 



      Право учешћа на интерном конкурсу  имају само запослени на 
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне 
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним 
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које 
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 
      Напомена: 
 
       Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно 
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или 
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком. 
 
       Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
      Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и 
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у 
Нишу.   
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА  
И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
Број: 111-14/2016-09 
Дана:08.12.2016.године 

 
 
 

И С П Р А В К А   
 интерног конкурса за попуњавање радног места  

„послови у области такси превоза“ 
У Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 

 
            Интерни конкурс Управе за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај број 111-14/2016-09 за попуњавање радног места „послови у области 
такси превоза“ , у делу „УСЛОВИ“, исправља се и гласи: 
 
 „УСЛОВИ: високо образовање из стручне области саобраћајног 
инжењерства, правне или економске области, на студијама првог степена (основне 
академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 
три године, положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 
једна година радног искуства у струци“. 
 
    Рок за пријављивање на конкурс тече од 08.12.2016.године, када је 
исправка објављена на огласној табли органа и служби града. 

У осталом делу текст интерног конкурса остаје непромењен. 
  

 
           
 
 
 НАЧЕЛНИК 
 
                                                                                 Миодраг Брешковић 



 
 
 

И С П Р А В К А   
 интерног конкурса за попуњавање радног места  

„послови превоза“ 
у Служби за одржавање и информатичко-комуникационе технологије 

 
            Интерни конкурс Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије број 111-50/2016-09 за попуњавање радног места 
„послови превоза“ , исправља се у броју извршилаца, тако да гласи: 
 
„Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града Ниша, 
расписивањем интерног конкурса и пријемом два лица на неодређено време 
попуњава радно место: послови превоза“  
 
 Рок за пријаву на конкурс је до 27.12.2016.године. 

У осталом делу текст интерног конкурса остаје непромењен. 
  

 
           
 
 
  



 
 
 

И С П Р А В К А   
 интерног конкурса за попуњавање радног места  

„послови у бифеу“ 
у Служби за одржавање и информатичко-комуникационе технологије 

 
            Интерни конкурс Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије број 111-48/2016-09 за попуњавање радног места 
„послови у бифеу“, исправља се у броју извршилаца, тако да гласи: 
 
„Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града Ниша, 
расписивањем интерног конкурса и пријемом два лица на неодређено време 
попуњава радно место: послови у бифеу.“  
 
                      Рок за пријаву на конкурс је закључно са 27.12.2016.године. 

У осталом делу текст интерног конкурса остаје непромењен. 
  

 
           
 
 
  



 
 
 

И С П Р А В К А   
 интерног конкурса за попуњавање радног места  

„послови планирања материјала за послуживање“ 
у Служби за одржавање и информатичко-комуникационе технологије 

 
            Интерни конкурс Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије број 111-45/2016-09 за попуњавање радног места 
„послови планирања материјала за послуживање“, исправља се у броју 
извршилаца, тако да гласи: 
 
„Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града Ниша, 
расписивањем интерног конкурса и пријемом два лица на неодређено време 
попуњава радно место: послови планирања материјала за послуживање.“  
 
                      Рок за пријаву на конкурс је закључно са 27.12.2016.године. 

У осталом делу текст интерног конкурса остаје непромењен. 
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