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), шеф Буџетске инспекције Града
Ниша,оглашава
ИНТЕРНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
у Буџетској инспекцији Града Ниша

I Орган у коме се радно место попуњава:
Буџетска инспекција Града Ниша,Одсек за буџетску инспекцију
II Радно место које се попуњава:
Буџетски инспектор, у звању саветник

Опис послова: Обавља контролу примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава од стране субјеката над којима се
врши поступак инспекције контролом пословних књига,извештаја ,пословних евиденција и
друге документације од значаја за спровођење поступка инспекције. Предузима и друге
законом и другим прописом прописане мере у случајевима када се инспекцијом утврди
постојање незаконитости. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и шефа
Буџетске инспекције.
УСЛОВИ: Стечено високо образовање правног или економског смера на основним
академским студијама у обиму од најмање 240ЕСПБ бодова,мастер академским
студијама,мастер струковним студијама,специјалистичким струковним студијама,осносно
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 буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/2009,73/2010,101/2010...113/2017), Закон о инспекцијском надзору(36/2015),
усмено путем разговорa.
3. Вештина комуникације, усмено, путем разговора.
III Место рада:
Буџетска инспекција Града Ниша,ул.Генерала Милојка Лешјанина 41а,Ниш
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: Споменка
Милојевић,0648330270
VI Aдреса на коју се подносе пријаве за интерни конкурс: Буџетска инспекција Града
Ниша,Ниш,ул.Николе Пашића бр. 24, са назнаком: „за интерни конкурс, за радно
место буџетски инспектор”, Одсек за буџетску инспекцију
VII Датум оглашавања: 13.04.2018.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 државном стручном испиту; фотокопија решења о
распоређивању;
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 жалбу
жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема закључка.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране шефа Буџетске
инспекције Града Ниша
Интерни оглас објављен је на огласној табли органа и служби Града Ниша и интернет
презентацији града Ниша.
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