
                           
                                

  

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

 
 

ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 
 
 

 
     Градска управа града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш, расписивањем интерног 
конкурса и пријемом једног лица на неодређено време попуњава радно место:  
„ Послови  контроле изворних прихода локалне самоуправе“, у Градској управи града 
Ниша, Секретаријату за локалну пореску администрацију. 
 
Опис послова: Врши канцеларијску и теренску контролу пореских обвезника; пружа стручну 
помоћ пореским обвезницима у примени пореских прописа; идентификује пореске обвезнике 
који нису измирили јавне приходе; врши послове контроле законитости и правилности 
обрачунавања и благовремености плаћања изворних прихода; 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 контроле 
изворних прихода; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за пореске  
прекршаје прекршајном суду; издаје прекршајне налоге, доставља прекршајном суду 
прекршајне налоге по којима није плаћена новчана казна; стара се о благовремености 
подношења захтева. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 
 
     
Услови за рад на радном месту: 
 
     ОПШТИ УСЛОВИ: да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано 
образовање, да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о 
систематизацији радних места, да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци и да раније није престајао радни однос у државном органу, односно 
органу аутономне покрајине или јединци локалне самоуправе, због теже повреде дужности 
из радног односа. 
 
УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање три године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци. 
 
 



 
 
 У изборном поступку проверавају се: 
 
1. Стручне оспособљености за рад на радном месту  – увидом у податке из пријаве на 

интерни конкурс и приложених доказа, и усмено, путем разговора са кандидатом. 
 

2.  Знања из области контроле изворних прихода локалне самоуправе, усмено, путем 
разговора  и то познавања: 

 
- Закон о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/2001, 42/2002 - Одлука 
СУС, 80/2002, 80/2002 - други 
закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - Одлука УС 
РС, 47/2013 68/2014 - други закон, 95/2018,чл. 33-36.и 99/2018 - Одлука УС РС.). 
 
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Службени гласник РС", бр. 
80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - други закон, 62/2006 - 
други закон, 61/2007, 20/2009), 72/2009 - други закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 
93/2012, 47/2013, 108/2013 , 68/2014,105/2014, 112/2015, 108/2016, 30/2018 и 95/2018)  
 
- Закон о накнадама за коришћење јавних добара (Службени гласник РС", бр. 95/2018) 
 

       Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак, Конкурсна комисија ће 
доставити писмено обавештење о томе кад почиње изборни поступак, најмање 5 дана пре 
отпочињања истог. 
 
     Место рада: Ниш, Градска управа града Ниша, Секретаријат за локалну пореску 
администрацију. 
 
      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: Драгана Стојановић, број 
телефона 018/504-484.       
          
      Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Служба начелника Градске управе, ул.Николе 
Пашића број 24, са назнаком –за интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места 
„послови фактурисања“ у Градској управи града Ниша, Секретаријат за локалну пореску 
администрацију. 
 
     Датум оглашавања: 04.03.2019.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 доказа о положеном 
државном стручном испиту; оригинал или оверена фотокопија исправа којима се доказује 
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тражено радно искуство (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима 
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); доказ да му раније није престајао 
радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа 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 и уверењe надлежне полицијске управе о неосуђиваности не 
смеју бити старија од  шест месеци.     
        
      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 Градске 
управе 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.   
   
 
 
                                                                                                                НАЧЕЛНИК  
 
 
                                                                                                                         Љубиша Јанић 
  
 
 
 
 
 
 


