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 На основу члана 4. и члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 
113/2017-I-други закон и 95/2018) , члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016) и Решења о попуњавању 
извршилачког радног места интерним конкурсом 04 бр.111-6 од 06.11.2019.године, 
Општинска управа општине Прибој,  оглашава  
 
 

И Н Т Е Р Н И    К О Н К У Р С  
за попуњавање извршилачког радног места  

у Општинској управи општине Прибој 
 
I Орган у коме се радно место попуњава:   Општинска управа Општине Прибој, ул. 
12. јануара 108 , Прибој. 

 
II Радно место које се попуњава:  Службеник за јавне набавке , у звању млађи 
саветник-1 извршилац. 
  Опис послова: Учествује у припреми плана јавних набавки и његовом усаглашавању 
са финансијским планом, односно одобреним расположивим апропријацијама; обавља 
послове спровођења поступака јавних набавки; припрема одлуке о покретању поступка 
јавних набавки; предлаже критеријуме за  избор најповољније понуде; учествује у 
припреми модела уговора; прикупља понуде у координацији са Комисијом за јавне 
набавке; учествује у раду Комисије за јавне набавке када је прописано да је члан 
службеник за јавне набавке; доставља буџетском кориснику примерак одлуке о 
покретању поступка, записник о отварању понуда, извештај о стручној оцени понуда, 
извештај о додели уговора и уговор са понуђачем који је изабран; учествује у припреми 
коначних уговора о јавним набавкама и копију уговора доставља буџетском кориснику; 
врши објављивање аката на порталу јавних набавки; врши проверу и испитивање 
тржишта за предметну јавну набавку; припрема извештаје о спроведеним поступцима; 
прима требовања за јавне набавке и упоређује требовања са уговорима и 
спецификацијама; комплетира финансијску документацију и доставља је ликвидатури; 
прати извршење јавних набавки у складу са закљученим уговорима; води евиденцију о 
јавним набавкама и врши архивирање документације; у поступцима јавних набавки 
обавља све административно –техничке послове за Комисију; врши и друге сродне 
послове из једне или више повезаних области из делокруга Општинске управе  по 
налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске управе. 
 
III Услови: Стечено високо образовање из области правнх или економских 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 основим студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 



државни стручни испит, положен испит за службеника за јавне набавке, најмање  једна 
година радног искустава у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 
 
IV Место рада: Општинска управа општине Прибој , ул.12.јануар бр.108. 
 
V У изборном поступку проверавају се : Познавање Закона о јавним набавкама и 
пратећих подзаконских аката -усменим путем; познавање рада на рачунару-практичним 
радом на рачунару; вештина комуникације - усменим путем. 
 
VI Рок за подношење пријаве на интерни конкурс: 8 дана од дана када је интерни 
конкурс објављен на огласној табли Општинске управе  општине Прибој. 
Рок почиње да тече од 08.11.2019.године и истиче 15.11.2019.године. 
 
VII Лице које је задужено за давање обавештења  о интерном конкурсу: 
   Гордана Чавић, телефон: 2452 -341 сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова. 
 
VIII Датум оглашавања: 07.11.2019.године. 
IX Адреса на којој се подносе пријаве за интерни конкурс : 
 Општинска управа општине Прибој , ул.12.јануар бр.108 Прибој, са назнаком  
“ за Конкурсну комисију “. 
 
X Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: 

    Потписана пријава са биографијом , диплома којом се потврђује стручна спрема , доказ 
о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти из којих се види на којим 
пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),уверење о 
положеном испиту за службеника за јавне набавке, уверење о положеном државном 
стручном испиту, решење о распоређивању. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној копији. 
 
Радни однос се може засновати и са лицем које нема положен државни стручни испит, 
уз обавезу да исти положи у року од 6 (шест) месеци од дана заснивања радног односа. 
 
XI Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз 
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашено  
радно место, провера стручних оспособљености, знања и вештина одржаће се у 
просторијама Општинске управе општине Прибој,ул.12.јануар бр.108, канцеларија 
бр.1 ,о чему ће кандидати бити обавештени телефоном или електронском поштом, на 
бројеве или адресе које су навели у пријави. 
 
XII Право учешћа на интерном конкурсу: 
 
На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у 
Општинској  управи општине Прибој.    
Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници 
који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се 
попуњава. 



  У радни однос може се примити лице само под условом да испуњава и услове за 
запошљавање прописане чланом 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,бр. 21/2016, 113/2017, 
113/2017-I-други закон и 95/2018). 
     
XIII Трајање радног односа: 
Радни однос се заснива на неодређено време.  
 
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, наразумљиве или непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису пристигли сви потребни докази, биће одбачене закључком  
Конкурсне комисије  

   Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао  начелник 
Општинске управе општине Прибој. 
 
Оглас о интерном конкурсу објавити на огласној табли Општинске управе општине 
Прибој, ул.12.јануар 108 и интернет презентацији општине Прибој www.priboj.rs 
 
 
                                                                                                                       НАЧЕЛНИК  
                                                                                                            ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
                                                                                              

                                                                                           Ђорђе Дујовић, дипл.правник  
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