На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др. закон)
члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број
95/2016)
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА
I Орган у коме се врши пријем приправника:
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН, у Ковину, ул. ЈНА бр. 5.
II Радна места на којима се врши пријем приправника:
1. Радно место управно-правни послови у области инспекцијског надзора, звање
млађи саветник-приправник у Одељењу за урбанизам и стамбено комуналне послове –
Одсек за инспекцијске послове, 1 извршилац.
Опис посла: припрема решења, у сарадњи са инспектором, по приговору, води
првостепени поступак; доставља списе предмета по поднетим захтевима; одлучује о прекиду
поступка; припрема нацрте решења на жалбе где је другостепени орган Општинско веће;
припрема извештаје и информације.
Услови: стечено високо образовање из научне области правних 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, познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару и вештина
комуникације – усмено.
2. Радно место туристички инспектор, звање млађи саветник-приправник у
Одељењу за урбанизам и стамбено комуналне послове – Одсек за инспекцијске послове, 1
извршилац.
Опис послова : врши послове инспекцијског надзора у делу који се односи на
обављање угоститељске делатности од стране правног лица, привредног друштва,
предузетника или огранка страног правног лица, као и физичког лица у собама, становима
и кућама, за која није издато решење о разврставању у категорију, као и у објектима домаће
радиности, сеоском туристичком домаћинству и хостелу ако гости нису евидентирани,
односно пријављени у складу са законом, обављање угоститељске делатности од стране
физичких лица у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, а није
закључен уговор о туристичком посредовању као и контролу наплате и уплате боравишне
таксе.
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Услови: стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких 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, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару и вештина
комуникације – усмено.
III Место рада:
Ковин, ул. ЈНА бр. 5.
IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Општинска управа Ковин, у Ковину, ул. ЈНА бр. 5, у затвореној коверти, са
назнаком „ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА“.
V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Нада Вукосављевић, тел: 013/742-104 лок.109.
Заједничко за сва радна места
Приправник*- Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др. закон)
прописано је да је приправник лице које први пут заснива радни однос у својој струци и
оспособљава се за самосталан рад, да се изузетно радни однос у статусу приправника може
засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу краће од времена
утврђеног за приправнички стаж у степену образовања које је услов за рад на тим
пословима, да се време проведено у радном односу код другог послодавца не урачунава у
приправнички стаж уколико послови које је то лице обављало не одговарају степену и врсти
стручне спреме за који се приправнички стаж спроводи, да приправнички стаж на радним
местима са високим образовањем стеченим 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 траје једну годину, да приправник заснива радни однос на одређено
време, после спроведеног јавног конкурса, као и да приправник полаже државни стручни
испит до окончања приправничког стажа.
Општи услови за рад на свим радним местима:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није
правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње новости“.
Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневним новинама „Вечерње
новости“ дана 11.01.2018. године.
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Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
Потписана пријава са биографијом; изјава у којој се странка опредељује да ли ће
сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то
орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
познавању рада на рачунару (лице које не достави писани доказ о познавању рада на
рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару), оригинал или оверена
фотокопија уверења да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци,
оригинал или оверена фотокопија потврде да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (уколико је
кандидат био запослен у државном органу).
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године
у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном
испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16)
прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са
законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води
службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не
поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће
се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две
могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то
кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији
општине Ковин www.kovin.org.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган
могао даље да поступа.
Трајање радног односа:
Радни однос се заснива на одређено време и траје једну годину.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Cа кандидатима који конкуришу на наведена радна места, чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази
провера знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера познавања
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рада на рачунару – практичним радом на рачунару, обавиће се почев од 01.02.2018. године
у просторијама Општинске управе Ковин у Ковину, улица ЈНА бр. 5 о чему ће кандидати
бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.
За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару, као и
кандидате који су доставили доказ о познавању рада на рачунару, провера других знања и
вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама
Општинске управе Ковин у Ковину, улица ЈНА бр. 5, с тим што ће кандидати о датуму и
времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНЕ:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени
посао), конкурсна комисија ће одбацити закључком против кога се може изјавити жалба
Жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема закључка. Жалба кандидата не
задржава извршење закључка.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника
Општинске управе Ковин.
Овај оглас објављује се на web страници Општине Ковин www.kovin.org.rs и у
дневним новинама „Вечерње новости“ које се дистрибуирају за целу територију Републике
Србије где се објављује обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на
којој је објављен оглас.
* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.
НАЧЕЛНИЦА
Јелена Чолаковић, дипл. правник
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