На основу члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени
гласник РС, бр.17/2016), начелник Службе за одржавање и информатичкокомуникационе технологије града Ниша оглашава
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије града
Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш, расписивањем интерног конкурса и
пријемом једног лица на неодређено време попуњава радно место:
„послови одржавања водоводних инсталација, инсталације грeјања и
климатизације“
у Одсеку за послове ванредних ситуација и одржавање објеката, апарата,
уређаја и опреме.
Oпис послова: врши редовну контролу инсталације водовода, контролу
канализације, ревизионе силазе и шахте, кровне и дворишне решетке,
хидрофорске мреже и постројења, врши израду водоводних инсталација и
одводних инсталација као и монтажу санитарија и обавља занатске послове на
одржавању истих, односно врши комплетну поправку, израду и монтирање
елемената, инсталација и уређаја који омогућавају сигуран доток воде од
главног вода до точећег места. Планира и води евиденцију набављеног
утрошеног материјала потребног за извођење водоинсталатерских радова.
Одржавање подстанице грејних тела, монтаже и демонтаже грејних тела,
вентила и пратеће опреме.Планира и води евиденцију набављеног и утрошеног
материјала потребног за наведено одржавање.
Услови за рад на радном месту:
ОПШТИ УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да је
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу.
УСЛОВИ: Стечено средње образовање техничког усмерења у
четворогодишњем трајању, или стечено специјалистичко образовањ - V степен
стручне спреме,
-положен стручни испит за рад у органима државне управе,
-најмање 6 месеци радног искуства у струци.
У изборном поступку, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са
свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак у којем ће

оцењивати знање – из области рада на радном месту, познавање метода и
техника рада и вештину пословне комуникације.
Место рада: Ниш, Служба за одржавање и информатичко-комуникационе
технологије, ул.Николе Пашића број 24.
Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања огласа на
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24.
Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Јадранка
Пејчић, број телефона 018/504-488.
Адреса на коју се подносе пријаве: Ниш, Управа за грађанска стања и
опште послове, ул.Николе Пашића број 24.
Датум оглашавања: 27.06.2016. године
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
Пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми;
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту; оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да лице
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини наподобним за обављање послова у
државном органу; оригинал или оверена фотокопија исправа којима се доказује
тражено радно искуство (потврде, решења и други акти из којих се види на
којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Уверење о држављанству и уверењe надлежне полицијске управе о
неосуђиваности не смеју бити старија од шест месеци.
Уверење о општој здравственој способности (не старије од шест месеци)
доставља само изабрани кандидат.

Провера 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 оглашено радно место, биће у просторијама Управе за грађанска стасња и
опште послове усмено проверавене назначена знања и вештине, о чему ће
кандидати бити обавештени писменим путем.

Право учешћа на интерном конкурсу
имају само запослени на
неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне
самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним
од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које
у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.
Напомена:
Пријаву кандидата који не испуњава услове интерног конкурса, односно
није доставио све потребне доказе или је пријава неблаговремена или
недопуштена конкурсна комисија одбацује закључком.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник
Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије
Интерни конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ниша и
огласној табли органа и служби Града Ниша у ул.Николе Пашића број 24. у
Нишу.

