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Крагујевац 

 

 

 Вршилац дужности начелника Градске управе за имовинске послове, урбанизам, 

изградњу и озакоњење  у складу са одредбама члана 4. став 8. и члана 94. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени 

гласник Републике Србије'', бр. 21/2016, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон, 95/18-др.закон, 

86/19-др.закоn, 157/20-др.закон, 114/21 и 123/21-други закон),  члана 11. и члана 12. став 1. 

Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 95/16) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 

додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-11044/2021 од 

30.11.2021. године,  оглашава  

 

 

                                                ЈАВНИ КОНКУРС 

за попуњавање извршилачког радног места  

 

        

I Орган у коме се радно место попуњава: 

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, улица Трг 

слободе број 3, Крагујевац. 

 

II Радно место које се попуњава: 

 

Технички послови у области изградње, у Секретаријату за урбанизам и изградњу, у 

Одељењу за послове изградње - 1 извршилац,  у звању  Саветник. 

 

Опис послова: обавља стручне послове из области урбанизма у оквиру обједињене 

процедуре; издаје локацијске услове за све објекте за које се по закону издаје грађевинска 

дозвола односно решење о одобрењу извођења радова; даје стручно мишљење о 

усклађености извода из пројекта за грађевинску дозволу са локацијским условима; даје 

стручно мишљење о усклађености техничке документације са планском документацијом 

приликом издавања решења о одобрењу за извођење радова на објекту за које се не издаје 

грађевинска дозвола односно приликом издавања привремене грађевинске дозволе; даје 

стручно мишљење о усклађености техничке документације са планском документацијом и 

локацијским условима приликом издавања решења о измени грађевинске дозволе; обавља 

послове у вези са пријавом завршетка израде темеља и завршетка објекта у 

конструктивном смислу; одговара за законито, благовремено и квалитетно обављање 

послова; обавља и друге истоврсне послове по налогу начелника Одељења. 

 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру интердисциплинарних, 

мултидисциплинарних, трансдисциплинарних (ИМТ) студија, стручне области просторни 

планер или у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, стручних 



области архитектура, електротехничко, грађевинско инжењерство, 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. 

  

Радно искуство: Најмање три године радног искуства у струци. 

 

Додатна знања и испити: Положен државни стручни испит. 

Са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак обавиће се усмени 

разговор 

 

У изборном поступку Конкурсна комисија врши проверу и оцењивање: 

1. Стручне оспособљености за рад на радном месту увидом у податке из пријаве на јавни 

конкурс и приложених доказа и усмено путем разговора са кандидатитом. 

2. Познавање:  

- Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број:72/09, 81/09 

испр.,64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21);  

- Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'', број:18/16 и 95/18-

аутентично тумачење);  

-      Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број:115/2020“);   

-  Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и          

урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', број:32/2019) 

3. Вештина комуникације усмено, путем разговора. 

 

III Место рада: 

Крагујевац, Трг слободе број 3. 

 

 IV Услови за запослење:  

- да је пунолетан држављанин Републике Србије;  

- да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест  месеци; 

- 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; 

- да има прописано образовање; 

- да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о 

систематизацији радних места. 

 

V Пријава на конкурс са кратком биографијом садржи: име и презиме кандидата, 

датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о 

образовању. 

Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана. 

 

Уз пријаву на конкурс кандидат подноси следећу документацију:   

  

- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 

- оригинал уверења о држављанству( не старије од 6 месеци); 

- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 



- уверење Министарства унутрашњих послова-Полицијске управе да кандидат није 

правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци ( издато након 

објављивања овог конкурса); 

- доказ о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на 

којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); 

- исправе којима се доказује да раније није престајао радни однос у државном органу, 

односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде 

дужности из радног односа;  

- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад 

у државним органима.  

    Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (ˮСл. гласник РСˮ 

бр. 18/16 и 95/2018-аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да орган може да 

врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена 

евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Ако кандидат 

у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање 

поступка ће се сматрати неуредним. 

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о 

држављанству и извод из матичне књиге рођених. 

        Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведене доказе, у циљу 

бржег и ефикаснијег спровођења изборног поступка, дужан је да се о томе писмено 

изјасни. Изјашњење се даје у форми изјаве која се доставља уз пријаву на јавни  конкурс. 

       Образац изјаве може се преузети у тексту испод јавног конкурса на интернет 

презентацији Града Крагујевца www.kragujevac.rs. 

        Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган 

могао даље да поступа. 

 

VI   Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: 

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити: 

- лично у Пријемну канцеларију - хол зграде Управе града, Трг слободе брoj 3,   

Крагујевац или  препорученом пошиљком у затвореној коверти са назнаком ‘’не 

отварати’’, Конкурсној комисији преко Градске управе за имовинске послове, 

урбанизам, изградњу и озакоњење,  Трг слободе бр. 3. Крагујевац. 

 

VII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Мирјана Алемпијевић, контакт 

телефон 034/306-236. 

  

VIII Рок за подношење пријаве: 

 

      Рок за подношење пријава  је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана када је  у  

дневном листу '' Курир''  објављено обавештење о јавном конкурсу са адресом интернет 

презентације на којој је објављен конкурс. 

      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. 

 

IX  Трајање радног односа:  

Радни однос  се заснива  на неодређено време. 

http://www.kragujevac.rs/


X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборнм поступку:    

 

      Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз 

које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном 

радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у 

изборном поступку, извршиће се у просторијамазграде Управе града,  о чему ће кандидати  

бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.  

 

Напомена:  

Сходно члану 47.став 6. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 21/16, 113/17, 95/18, 

113/17- др.закон, 95/18-др.закон, 86/19-др.закон, 157/20-други закон, 114/21 и 123/21-други 

закон) на извршилачко радно место може да се запосли и лице које нема положен државни 

стручни испит, али је дужно да га положи у року од шест месеци од дана заснивања радног 

односа, сагласно члану 131. истог закона. 

Сходно члану 72. и 73. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 21/16, 113/17, 95/18, 

113/17- др.закон, 95/18-др.закон, 86/19-др.закон, 157/20-други закон, 114/21 и 123/21-други 

закон), пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у органу 

аутономне покрајине, јединицама локалне самоуправе или државном органу. Пробни рад 

за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Службенику који не задовољи на 

пробном раду престаје радни однос. 

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене решењем  

Конкурсне комисије.  

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране руководиоца Градске 

управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење.. 

 

Овај конкурс се  објављује  на  интернет презентацији Града Крагујевца www.kragujevac.rs. 

огласној табли зграде Управе Града као и обавештење о јавном конкурсу  у  дневном листу 

'' Курир ''. 

Сви изрази, појмови, именице и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком 

роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. 

                                                          

 

                                                                                                        ВД НАЧЕЛНИКА 

                                           

                                                                                                                        Љиљана Пршић 

 

 

 
 

http://www.kragujevac.rs/

