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На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/16, 113/17 и 95/18) и члана 12. став 1. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе ('' Сл. гласник РС'' бр.95/2016) Управа Градске 

општине Пантелеј оглашава 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА 

У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ   

                 

I Орган у коме се радно место попуњава:  

Управа Градске општине Пантелеј, Одсек за опште послове органа градске општине- Група за 

заједничке послове, у Нишу, ул. Гутенбергова 4а. 

II Радно место које се попуњава: 

1. Радно место; ''Домар“, намештеник – четврта група радног места  - 1 извршилац. 

 

Опис послова: стара се о објекту градске општине и проверава сигурност водоводних, 

канализационих, грејних и електроинсталација у циљу спречавања штетних последица и врши 

ситне поправке на наведеним инсталацијама; стара се о исправности и функционисању грејних 

тела у објекту, ватрогасних апарата и уређаја за гашење пожара и хидрантне мреже;  стара се о 

исправности столарије, канцеларијског намештаја, функционисању мокрих чворова и обавља 

ситне поправке у случају кварова; о  уоченим недостацима и кваровима обавештава 

координатора и по потреби надлежне службе за хитне интервенције; редовно обилази пословне 

просторије ради провере сигурности; врши извођење молерско-фарбарских радова мањег 

обима; стара се о уређењу зграде, дворишта, о одржавању зелених површина у дворишту и 

украсног биља.  Ради и друге послове по налогу  начелника Управе и координатора. 

 

Услови: стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању или 

стечено специјалистичко образовање, возачки испит  Б категорије и најмање три године радног 

искуства у струци. 

III Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:  
1. Стручне оспособљености за рад на радном месту домар у Управи Градске општине Пантелеј 

– увидом у податке из пријаве на интерни конкурс и приложених доказа уз пријаву и усмено, 

путем разговора. 

2. Знање из  области функционисања Градске општине Пантелеј и Управе Градске општине 

Пантелеј ( Статут ГО Пантелеј – „Сл. лист Града Ниша“ бр.53/2017 и 64/19 и Одлука о 

организацији Управе Градске општине Пантелеј "Службени лист Града Ниша" бр. 17/2009, 

101/2012, 18/2017, 18/18, 44/19 и 3/20); усмено путем разговора с кандидатима;  

 

IV Место рада:  

Ниш, ул. Гутенбергова 4а. 

 

V Адреса на коју се подносе пријаве:  
Градска општина Пантелеј у Нишу, ул. Гутенбергова 4а, са назнаком „За јавни конкурс“. 

      

VI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:  

Начелник Управе, тел: 018/ 201 280. 
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VII 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 безусловну казну затвора од најмање шест месеци и услови 

предвиђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи 

Градске општине Пантелеј за обављање послова овог радног места. 

 

VIII  Рок за подношење пријава:  
рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања 

јавног конкурса у дневном листу ''Новости''. 

 

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:  
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; 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 радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих 

се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно 

искуство); уверење да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 

шест месеци; 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 (за учеснике конкурса који су били у радном односу у 

државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе), 

оверена фотокопија возачке дозволе. 

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у овереној фотокопији.  

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник РС“,бр.18/2016 и 95/18-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. 

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

држављанству, извод из матичне књиге рођених. 

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се 

опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена 

евиденција или да ће то кандидат учинити сам. 

Образац изјаве доступан је на сајту Градске општине Пантелеј и објављен је уз јавни 

конкурс за попуњавање извршилачког радног места-домар, један извршилац, у Управи Градске 

општине Пантелеј. 

 

XI Трајање радног односа:  

Радни однос за извршилачко радно место се заснива на неодређено време. 

 

XII 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, назначене способности, знања и вештине биће проверене усмено, путем разговора у 

просторијама Градске општине Пантелеј, у Нишу, ул. Гутенбергова 4а, о чему ће кандидати 

бити благовремено обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или 

адресе које су навели у пријави. 
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НАПОМЕНА: 
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, односно јединици 

локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.  

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 

нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.  

 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Управе. 

 

Овај оглас објављује се на web страници Градске општине Пантелеј, на огласној табли, а 

у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то ''Новости'' 

објављује се 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. 


