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Ж и т о р а ђ а 

 

На основу члана 70, 94, члана 100 и 125.Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016, 113/2017 

– др.Закон и 95/2018), члана 46. ст. 1. тач. 7. Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 1. 

и члана 11. до 27. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. 

гласник РС'', бр. 95/2016), члана 87. Статута општине Житорађа (Службени лист града 

Ниша број 27/19), кадровског плана општине Житорађа за 2020.годину, и Правилника о 

изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

општинској управи општине Житорађа и општинском правобранилаштву Житорађа, 

број: 110-1497/2017-01 од 18.12.2017. године, 110-1617/2017-01 од 20.12.2017. године, 

110-80/2018-01 од 10.01.2018. године, 110-334/2018-01 од 19.02.2018. године, 110-

742/2018-01 од 19.04.2018. године, 110-1202/2018-01 од 11.07.2018. године, 110-

109/2019-01 од 18.01.2019. године, 110-199/2019-01 од 04.02.2019. године, 110-

311/2019-01 од 18.02.2019. године, 110-552/2019-01 од 03.04.2019. године и 110-

2066/2019-01 од 31.12.2019. године, по претходно прибављеној сагласности владине 

Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 

средстава 51 Број:112-637/2020 од 29.01.2020. године, в.д.начелница Општинске управе 

општине Житорађа, дана 13.02.2020. године расписује 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ 

ОБАВЉАЊА ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА У  ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 

 

 

I  Орган у коме се радно место приправника попуњава: 

Општинска управа општине Житорађа у Житорађи, улица Топлички хероји број 53. 

 

II Радно место које се попуњава:  

 

1.Главни контиста главне књиге трезора и контиста општинске управе,  на 

одређено време од 9 месеци у својству приправника- 1 (један) извршилац. 

 

Приправником са високом стручном спремом сматра се лице које након завршетка 

студија на високошколској установи први пут заснива радни однос у том степену 

школске спреме и налази се на евиденцији Националне службе за запошљавање 

Ребублике Србије. 

 

Приправнички стаж за приправнике са високим образовањем стеченим на основним 

академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 



студијама, односно на студијама у трајању до три године, које су законом изједначене 

са тим студијама у погледу права која из њих произлазе, траје девет месеци. 

 

Услови за рад на радном месту: 

Стечено високо образовање из образовно научног поља друштвено хуманистичких 

наука на основним академским студијама, у обиму од најмање180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, које су 

законом изједначене са тим студијама у погледу права која из њих произлазе. 

 

Вештине које се проверавају у изборном поступку: 

Вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором – интервјуом, као и 

општа информисаност кандидата. 

 

Интервју  

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор конкурсна комисија ће обавити интервју, о 

чему ће кандидати бити благовремено обавештени. 

 

III Место рада: 

Житорађа, улица Топлички хероји број 53.  

 

IV Адреса на коју се подносе пријаве: 

Општина Житорађа – преко писарнице општинске управе општине Житорађа (услужни 

центар) или поштом на адресу: Општинска управа општине Житорађа, улица Топлички 

хероји број 53, 18412 Житорађа, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за пријем 

приправика са ВСС – НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 

Марко Стошић, телефон 027/8362-550, локал 103. 

 

VI Услови за рад на радном месту: 

Општи услови: 

Држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да има прописано 

образовање, да испуњава остале услове одређене Законом, другим прописом и актом о 

систематизацији радних места, да има општу здравствену способност, да није 

правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци, која га чини 

неподобним за обављање послова у државним органима. 

 

Посебни услови: 

 

Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

VII Рок за подношење пријава: 

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

објављивања – оглашавања обавештења о јавном конкурсу општинске управе општине 

Житорађа у часопису Националне службе за запошљавање „Послови“. 

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 

Пријава са биографијом; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, 

оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оверена 

фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, уверење Министарства 



унутрашњих послова – полицијске управе да није правноснажно осуђиван на 

безусловну казну затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци), које га чини 

неподобним за обављање послова у државном органу, оригинал или оверена 

фотокопија доказа о општој здравственој способности (доставља само изабрани 

кандидат), оригинал или оверена фотокопија доказа о чињеници да се кандидат налази 

на евиденцији Националне службе за запошљавање „Послови“. 

Сви докази прилажу се у оргиналу или у фотокопији, која је оверена код јавног 

бележника, у суду или у општинама у којима није именован јавни бележник. 

 

IX Трајање радног односа: 

За наведено радно место, радни однос се заснива на одређено време, на период од 9 

(девет) месеци. 

 

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

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 вредњују у 

изборном поступку – усмена провера – обавиће се наредног дана по истеку јавног 

конкурса у малој сали Скупштине општине Житорађа, улица Топлички хероји број 53, 

са почетком у 10 сати, о чему ће кандидати бити обавештени на контакт телефоне, 

мејлове, адресе и слично које наведу у својим пријавама. 

 

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

које нису приложени сви потребни докази у оргиналу или фотокопији овереној од 

стране јавног бележника, суда или у општини у којој није именован јавни бележник, 

биће одбачене. 

 

XII Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелнице 

општинске управе општине Житорађа. 

 

XIII Овај оглас објављује се на огласној табли општине Житорађа и у часопису 

Националне службе за запошљавање „Послови“. 

 

НАПОМЕНА:  

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу, који су употребљени у 

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

 

Број:111-277/2020-01 

У Житорађи, дана 13.02.2020.године 

 

 

 

                      В.Д.Начелника 

                                                                                                 _______________________ 

                    Милена Јовановић 


