
 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Мали Иђош 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 111-1/2019-03 

Датум: 07.05.2019.  

М а л и   И ђ о ш 

 

Датум оглашавања: 07.05.2019. године 

Датум истека рока за пријављивање: 23.05.2019. године 

 

На основу члana 4. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 95/2018 
и 113/2017 – др. закон) и 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) и на основу члана 23. Одлуке о Општинској 

управи општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 31/2017 и 
17/2018) Начелник општинске управе оглашава 

 ЈАВНИ КОНКУРС 

 

 ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

 
 

 

I Орган у коjeм се радно место попуњава: 

Општинска управа општине Мали Иђош, у  Малом Иђошу, ул.  Главна 32. 

II Радно место које се попуњава: 

Организациона јединица: 

Одељењe за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне 

средине, комунално-стамбене послове . 

 

Радно место Обједињена процедура - Послови контроле техничке документације, у 
звању саветник, - 1 извршилац. 

Опис послова: проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву за 

издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, привремене грађевинске дозволе, 

решења о одобрењу извођења радова, употребне дозволе, пријаве радова, пријаве 

завршетка објекта у конструктивном смислу, пријаве завршетка израде темеља, вршење 

контроле усклађености података наведених у изводу из пројекта за грађевинску дозволу са 

издатим локацијским условима; контролише усклађеност идејног решења са законом, 

правилницима и планским документом; врши контролу усклађености идејног пројекта са 



 

 

законом, правилником, планским документом и локацијским условима уколико су издати; 

израђује нацрте локацијских услова, контролише поднету документацију уз захтев за 

измену решења о грађевинској дозволи и измену локацијских услова; контролише 

техничке документације поднете уз 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 по службеној дужности; 

контролише усклађеност изграђених темеља са издатом грађевинском дозволом, издаје 

потврде о пријему изјаве о завршетку израде темеља, прибавља податке о висини 

доприноса за уређење грађевинског земљишта; остварује сарадњу са јавним предузећима 

и другим имаоцима јавних овлашћења; контролише Идејно решење код потврђивања 

Урбанистичког пројекта, идентификације катастарских парцела и обухвата граница истих 

на основу података из катастарских и других планова; учествује у поступку потврђивања 

урбанистичких пројеката; контролише усклађеност са законом, планом и подзаконским 

актима и потврђује пројекте парцелације и препарцелације; издаје уверење да се 

катастарска парцела налази или не налази у границама грађевинског реона. Обавља и 

остале послове по налогу Руководиоца Одељења и Начелника. Одговара Руководиоцу 

Одељења и Начелнику за благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из 

делокруга свог рада. 

Услови: стечено високо образовање из научне области грађевинарства на  основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 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, знање службених језика која су у службеној употреби у Општини Мали 

Иђош, најмање три година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 

У изборном поступку проверава се:  

- Познавање Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 

21/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) – усмено 

- Познавање Закона o планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 

81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) – усмено 

- Знањe службених језика која су у службеној употреби у Општини Мали Иђош –  

усмено 

 

III Место рада:  

Мали Иђош, ул.  Главна 32. 

 

IV Aдреса на коју се подносе пријаве:  
Општина Мали Иђош, Општинска управа општине Мали Иђош у Малом Иђпшу, ул.  

Главна 32, са назнаком: „за  јавни конкурс“, препорученом пошиљком или непосредно, 

предајом Писарници Општинске управе општине Мали Иђош. 



 

 

 

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Анита Дороги, 
телефон: 024/730-010. 

 

VI Услови за рад на радном месту: 

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. 

 
VII Рок за подношење пријаве на  јавни  конкурс је 15 дана од дана оглашавања 

обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Политика“ Београд и у дневном 

листу „Magyar Szó“. 

Обавештење о огласу о јавном конкурсу објављено је у дневним новинама „Политика“ 

дана 07.05.2019. године и у дневном листу „Magyar Szó“ дана 07.05.2019. године. 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или 

фотокпопија уверења о држављанству; оригинал или фотокпопија извода из матичне 
књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 

или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из 

којих се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је 
стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или 

решењe да је државни службеник нераспоређен. Уверење Министартсва унутрашњих 

послова о подацима из казнене евиденције издато након  07.05.2019. године. 

Сви докази прилажу  се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини, суду или 

код јавног бележника. 

Уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених могу бити и обичне 

фотокопије. 

 

Пробни рад је обавезан за оне кандидате који раније нису заснивали радни однос у 

органима аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе, градској општини или 

државном органу  у трајању од 6 месеци. 

 

IX Трајање радног односа: 

За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време. 
 

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: 

Са кандидатима 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 провера знања, која се вреднују у изборном поступку, обавиће се почев од 

27.05.2019. године у просторијама СО Мали Иђош, о чему ће кандидати бити обавештени 
телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у 

пријави. 
 

Напомене: 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду 
или код јавног бележника, биће одбачене.  



 

 

 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Начелника општинске 
управе. 

 
Овај конкурс објављуље се на интернет презентацији општине Мали Иђош 

www.maliidjos.rs а обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој 
је објављен оглас објављуљу се у дневним новинама које се дистрибуирају за целу 

територију Републике Србије и то у листу „Политика“ Београд и у  листу „Magyar Szó“ на 
мађарском језику.  

 
 

 

Начелник општинске управе 

 

Данило Дабовић 
 

 
 

 


