
На основу чл. 4, 83. и 84. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017 и
113/2017-др.закон) и члана 5, 6. и 7. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе(„Службени гласник РС“ бр. 95/2016), начелник Градске управе града
Ниша,оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

у Градској управи града Ниша, Kомуналној полицији

I Орган у коме се радно место попуњава:

Градска управа града Ниша, Комунална полиција, Сектор за нормативно-правну,
аналитичко-логистичку и стручно-оперативну подршку

II Радно место које се попуњава:

Комунални полицајац I послови оперативне подршке , у звању саветник, 3 извшиоца

Опис послова: Обавља послове пријема пријава грађана, евидентира и доставља у рад
акта, пријаве и предмете из надлежности комуналне полиције. Формира евиденције са
пратећом документацијом у складу са законом. Израђује потребна обавештења и извештаје
о подацима о којима се води евиденција. Контролише правилну примену прописа из
делокруга рада. Самостално обавља послове комуналне полиције и то: одржавање
комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност, вршење
контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и
других делатности из надлежности Града, остваривање надзора у јавном градском,
приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града,
заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних
објеката од значаја за град, подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано
одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из
надлежности Града. У обављању послова и примени овлашћења сарађује са инспекцијским
службама, полицијом и другим органима у скалду са Законом. Предузима неопходне радње
ради поновног успостављања нарушеног комуналног и другог реда из надлежности
комуналне полиције; задатке и налоге извршава на одређеном рејону и наведену активност
врши пешке или службеним моторним возилом; проверава спремност патроле за
реализацију налога и издатих усмених и писаних наређења и инструкција; руководи
патролом у току обављања послова; координира рад комуналних полицајаца у патроли и
распоређује послове и задатке члановима патроле; одлучује о врсти и начину коришћења
овлашћења комуналног полицајца члана патроле; припрема и саставља све потребне
извештаје о реализацији задатака и примени овлашћења; размењује податке и извештава
претпостављене; у складу са овлашћењима, прописима и општим актима града сачињава



записник, службену белешку, изриче меру, издаје прекршајни налог, подноси захтев за
покретање прекршајног поступка, подноси пријаву надлежном органу за учињено
кривично дело; израђује аката другим органима (организационим јединицама, градским
општинама, државним органима и др.) ради предузимања мера за које је тај орган
надлежан из свих области које су у надлежности комуналне полиције; Обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из поља техничко-технолошких, природно-
математичких или друштвено-хуманистичких наука 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 четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци.

У изборном поступку проверавају се:

1. Стручне оспособљености за рад на радном месту – усмено, путем разговора и
увидом у податке из пријаве на интерни конкурс и приложене долазе уз пријаву.

2. Знање из области Закона о комуналној полицији („Службени гласник РС“, број
51/2009), Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/2016) и Одлуке о
комуналном реду града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 57/2014, 98/2015
и 18/2017) , усмено путем разговорa.

3. Вештина комуникације, усмено, путем разговора.

III Место рада:

Градска управа града Ниша, Комунална полиција, Катићева 29.

IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је 8 дана од када је интерни конкурс
оглашен на огласној табли органа и служби Града Ниша.

V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Драгана
Стојановић, телефон: 18/504-484

VI Aдреса на коју се подносе пријаве за интерни конкурс: Служба начелника Градске
управе града Ниша, ул. Николе Пашића 24, Градски услужни центар, шалтeр  број 15, са
назнаком: „за интерни конкурс за радно место комунални полицајац I, у Сектору за
нормативно-правну, аналитичко-логистичку и стручно-оперативну подршку “.

VII Датум оглашавања: 23.02.2018.године.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном положеном државном стручном испиту; оригинал или



оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којим се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је
стечено радно искуство); оверена фотокопија решења о распоређивању; оригинал или
оверена фотокопија лекарског уверења овлашћене здравствене установе да кандидат
поседује психофизичке способности потребне за обављање послова комуналне полиције;
оригинал или оврена фотокопија доказа  о положеном испиту за обављање послова и
примену овлашћења комуналног полицајца.

Уколико кандидат нема положен испит за обављање послова и примену овлашћења
комуналног полицајца а буде изабран по интерном конкурсу, биће обавезан на полагање
истог.

IX Конкурсна Комисија ће, о месту, дану и времену када ће се обавити провера
стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују о изборном поступку,
обавестити све учеснике конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве
и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на
оглашеном радном месту.

X Право учешћа на на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време код
послодавца који оглашава интерни конкурс.
Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници
који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се
попуњава.

Напомене:
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба
жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема закључка.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Градске
управе града Ниша
Интерни оглас објављен је на огласној табли органа и служби Града Ниша и интернет
презентацији града Ниша.


