На основу чл. 4, 83 и 84. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017 и 113/2017др.закон) и члана 5,6 и 7 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(„Службени
гласник РС“ бр. 95/2016), начелник Градске управе града Ниша,оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
у Градској управи града Ниша, Секретаријату за комуналне делатности, енергетику
и саобраћај

I Орган у коме се радно место попуњава:
Градска управа града Ниша, Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и собраћај,
ул. Николе Пашића бр. 24
II Радно место које се попуњава:
послови евиденције података у области енергетске ефикасности, у звању млађи саветник, 1

извршилац
Опис послова:
Обавља послове евидантирања података о начину коришћења и количинама утрошене
енергије, евидентира податке у вези са годишњим извештајем о спроведеним мерама и
активностима дефинисаним планом и програмом енергетске ефикасности, евидентира
податке неопходне за израду извештаја о реализацији Акционог плана одрживог развоја
енергетике (SEAP) града Ниша, евидентира прикупљене податке у вези са коришћењем
обновљивих извора енергије. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из области природно-математичке науке, друштвенохуманистичке науке или техничко-технолошке науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 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, положен државни стручни испит и завршен
приправнички стаж
У изборном поступку проверавају се:

1. Стручне оспособљености за рад на радном месту – увидом у податке из пријаве на
интерни конкурс и приложених доказа уз пријаву усмено, путем разговора
2. Знање из области Закона о енергетици(„Службени гласник РС“, број 145/2014) и
Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“, број 25/2013) –
усмено путем разговорa.
3. Вештина комуникације, усмено, путем разговора.
III Место рада:
Градска управа града Ниша, Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај, Николе Пашића 24
IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је 8 дана од када је интерни конкурс
оглашен на огласној табли органа и служби Града Ниша.
V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Станислава
Тодоровић, телефон: 18/505-519.
VI Aдреса на коју се подносе пријаве за интерни конкурс: Служба начелника Градске
управе града Ниша, ул. Николе Пашића 24, Градски услужни центар, шалтeр број 15, са
назнаком: „за интерни конкурс“.
VII Датум оглашавања: 25.05.2018.године.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал
или оверена фотокопија доказ о завршеном приправничком стажу (Кандидат који нема
завршен приправнички стаж доставља доказ о стеченом радном искуству у струци у
трајању од 12 месеци - оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци – потврде послодавца, решења и други акти из којих се доказује на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);).
IX Конкурсна Комисија ће, о месту, дану и времену када ће се обавити провера
стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују о изборном поступку,
обавестити све учеснике конкурса 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.
X Право учешћа на на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време код
послодавца који оглашава интерни конкурс.
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.

Напомене:
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалбеној
комисији у року од осам дана од дана пријема закључка.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Градске
управе града Ниша.
Интерни оглас објављен је на огласној табли органа и служби Града Ниша и интернет
презентацији града Ниша.

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА НИША
ЉУБИША ЈАНИЋ

