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             На основу члана  11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе  („Сл. гласник РС“, број 95/16), члана 94. и члана 102.  и члана 
103.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе(„Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017, 95/2018, 113/2017-
др.закон, 95/2018-др.закон ), члана 4а став 1. тачка 1. Уредбе о поступку за 
прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 
59/2015), члана 6. тачка 5 Закона о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/2009 и 32/2013), 
Начелник општинске управе Општине Бачка Паланка, објављује: 
 

      
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА  ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
 

 
 Расписује се јавни конкурс за попуњавање радних места у Општинској 
управи Општине Бачка Паланка, у Одељењу за друштвене делатности 
систематизована у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места Општинске управе општине Бачка Паланка,  правобранилаштва општине 
Бачка Паланка и посебним стручним службама број III-110-1/2019 и III-110-3/2019  
(у даљем тексту:Правилник) и то : 
 

             I 
 
      Радно место: Службеник за пријем захтева у области родитељских 
додатака и породиљских права, са звањем сарадник - један извршилац 
       Услови: Стечено високо образовање из поља друштено-хуманитарних наука, 
на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године, 
положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци. 

                     Опис послова:Прима захтеве за утврђивање права на накнаде за рад за време 
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради 
посебне неге детета, права на родитељски додатак, врши послове на признавању 



права на накнаду трошкова целодневног боравка за треће и четврто дете у 
предшколској установи.Пружа правну и административну помоћ странкама, 
припрема и доставља податке за потребе надлежног министарства. Обавља и 
друге послове по налогу непосредних руководилаца. 
 
 
       Радно место: Службеник за пријем захтева у области ученичког и 
студентског стандарда, са звањем млађи сарадник - један извршилац 
        Услови: Стечено високо образовање из поља друштено-хуманитарних наука, 
на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године, 
положен државни стручни испит и положен приправнички стаж. 
Опис послова: Прима захтеве за утврђивање права везаних за ученички и 
студентски стандард (кредит, стипендије, студентски дом, трошкови превоза), и на 
основу комплетиране документације издаје увењрења о имовном стању за сваког 
ученика и студента посебно. Води евиденцију поднетих захтева и пружа стручну 
помоћ ученицима и студентима приликом попуњавања образаца за конкурсе и 
врши послове везане за рефундирање трошкова превоза ученика и студената и 
регресирање домског смештаја ученика и студената. 
 
 
       Орган у коме се радна места попуњавају:  
Општинска управа општине Бачка Паланка 
 
 
       Трајање радног односа:  
Радни однос на неодређено време. 

 
 

              II 

 Место рада за радна места из тачке I овог решења је  Бачка Паланка, улица 

Краља Петра I бр.16. 

 
 

III 
 
 Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 

 -Пријава са кратком биографијом; 
 -Попуњена изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити 
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо ње; 
 -Уверење о држављанству Републике Србије,( не старије од 6 месеци) 
 -Извод из матичне књиге рођених ( оригинал или оверена фотокопија); 



 -Доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема); 
 -Уверење о положеном државном стручном испиту (оверена фотокопија); 
 -Уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у Општинској управи општине Бачка Паланка (оверена 
фотокопија); 
 -Уверење да му раније није престајао радни однос у државном органу, 
односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже 
повреде дужности из радног односа (Оверена фотокопија); 
 -Потврда о радном стажу (оверена фотокопија); 
            -решења надлежног органа којим је утврђена инвалидност, односно 
преостала радна способност (оверена фотокопија). 
 
 
    

IV 
 
 Провера оспособљености, знања и вештина кандидата: 
 Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку 
обавља се само са оним кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне уз коју су проложени сви потребни докази за наведено радно 
место. Провера стручних знања кандидата за оба радна места врши се из области 
познавања прописа којима се уређује правни положај локалне самоуправе, 
прописа о канцеларијском пословању и управни поступак, познавање прописа 
везани за радно место које се попуњава и др.  

Провера стручних знања кандидата врши се усменим разговором. 
Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се обавештење 
телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су 
навели у пријави. 
 

V 
 
  Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 
петнаест дана и почиње да тече наредног дана од дана када је обавештење о 
јавном конкурсу објављено у дневним новинама "Дневник". 
 

VI 
 
 Лице задужено за давање обавештења о јавном  конкурсу: Марија Пуђа,  
телефон: 021/2101137, канцеларија 32. 
 

VII 
 
 Адреса на коју се подносе пријаве (у затвореном коверту): Општинска 

управа Општине Бачка Паланка, 21400 Бачка Паланка, Краља Петра I бр.16., са 



назнаком “За јавни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи 

општине Бачка Паланка“. Навести и редни број радног места за које се конкурише. 

 
VIII 

 
 Датум објављивања јавног конкурса: 26.07.2019.године. 
 
 

IX 
 
 Јавни конкурс објављује  се на интернет презентацији општине Бачка 
Паланка  www.backapalanka.rs . 
 
 
 НАПОМЕНА: Јавни конкурс ће спроводити Конкурсна комисија коју је 
именовао начелник Општинске управе Oпштине Бачка Паланка.  
 
 Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
конкурсна комисија ће одбацити закључком. 
 
 Кандидат који буде изабран дужан је да, по ступању на рад, достави 
лекарско уверење о општој здравственој способности за рад. 
 
           Због забране дискриминације у области рада која обухвата, између осталог, 
право на рад, кандидатима који су конкурисали без приложеног доказа о 
положеном државном стручном испиту и испуњавају остале услове, пријава ће 
бити прихваћена уз обавезу, која ће бити прописана посебним појединачним 
актом, да у датом року положе државни стручни испит што ће уједно бити услов за 
даљи рад.  
 
 
 
                                                                                          Начелник 
                                                                                  Општинске управе 
                                                                        Рајка Појужина, дипл.правник. 
                                                         

 


