
 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДСКА УПРАВА  
Број: IV-111-7/2016 
Дана: 10.11.2016. 
С у б о т и ц а 
Трг слободе 1 

 
 
 
На основу члана 2. став 5. и члана 18. Закона о начину одређивања максималног 

броја запослених у јавном сектору(„Службени гласник РС“, број 68/15) члана 3. Уредбе 
о интерном конкурсу („Службени гласник РС“, број 17/16), Одлуке о максималном 
броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице 
за 2015. годину („Службени лист Града Суботице“, број. 5/16 и 47/16) и Решења о 
попуњавању радних места интерним конкурсом у Градској управи Града Суботице 
број:ИВ-112-219/2016 од 10.11.2016.године,  

Начелник Градске управе Града Суботице објављује: 
 

             О Г Л А С            
О ИНТЕРНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ  
МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СУБОТИЦЕ 

 
 
 
      I 

Расписивањем интерног конкурса попуњавају се  радна места пријемом лица на 
неодређено време. 

 Радна места које се попуњавају: 
 
Организациона јединица: I СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 
1. I/7аИЗВРШИЛАЦ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ БУЏЕТСКИХ ФОНДОВА– један извршилац 
  

Посебни услови услови:  
Стечено образовање из области економских наука на студијама првог степена (основне 

академске студије или основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три 
године, са најмање једном годином радног искуства у струци. Положен стручни испит. 

 
 
2. I/2/10  ИЗВРШИЛАЦ ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА –          
  БЛАГАЈНИК ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                                        1 извршилац  
 

 
Посебни услови:  
IV степен стручне спреме економског смера са најмање једном годином радног искуства 

у струци. Положен стручни испит. 
 
 
 



 

 

Организациона јединица: II СЕКРЕТАРИЈАТ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ 
АДМИНИСТРАЦИЈЕ 
 
 
3. II/1/6 ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ           2 извршиоца 
 

-   Посебни услови: 
Стечено образовање из области правних или економских наука, на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке струковне студије или 
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, са најмање пет година радног искуства. Положен стручни 
испит. Познавање рада на рачунару. 

 
 
4. II/2/2 ИНСПЕКТОР НАПЛАТЕ                          1 извршилац 
 

-   Посебни услови: 
Стечено образовање из области правних или економских наука, на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке струковне студије или 
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, са најмање пет година радног искуства. Положен стручни 
испит. Познавање рада на рачунару. 

 
Организациона јединица: III СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 
 

5.  III/3/5 ДАКТИЛОГРАФ И КАНЦЕЛАРИЈСКИ ОПЕРАТЕР      1 извршилац 
 

-   Посебни услови:  
Завршен дактилографски курс, са најмање шест месеци радног искуства на 
истим или сличним пословима.познавање рада на рачунару. 

 
6. III/4/4 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ        1 извршилац 
 

-   Посебни услови:  
IV степен стручне спреме електротехничког, информатичког, 
природноматематичког, грађевинског или општег смера, са најмање једном 
годином радног искуства у струци. Положен стручни испит 
 

 
7.  III5/8 ДОСТАВЉАЧ – КУРИР           1 извршилац 
 

-   Посебни услови:  
Неквалификовани радник, са најмање шест месеци радног искуства. 

 
 
8. III/5/53 ВОЗАЧ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА         1 извршилац 
 

Посебни услови:   
Квалификовани радник саобраћајног или другог техничког смера, са најмање 
једном годином радног искуства у струци. Положен возачки испит »Б« 



 

 

категорије. Обављен претходни лекарски преглед ради утврђиванја здравствене 
способности за обавлјанје послова и задатака радног места. 

 
 

Организациона јединица; V. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО 
 
 
9.  V/9  ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА И  

ЕТАЖИРАЊЕ             2 извршиоца 
 
Посебни услови:  
IV степен стручне спреме грађевинског, геодетског или општег смера са најмање једном 

годином радног искуства у струци. Положен стручни испит. 
 

 
Организациона јединица: VI СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕ 
 
 
10.  VI/1/1 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ              1 извршилац 
 

-   Посебни услови:  
Стечено високо образовање из области правних наука, на студијама другог степена 
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије или 
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, са најмање једном годином радног искуства у струци. Положен 
стручни испит. 

 
 
11. VI/1/4 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ I                         1 извршилац 
 

Посебни услови:  
Стечено образовање из области грађевинских или техничких наука на студијама првог 

степена (основне академске студије или основне струковне студије), односно на студијама у 
трајању до три године, са најмање једном годином радног искуства у струци. Положен 
стручни испит. 

 
 
 
12. VI/1/4а  ИЗВРШИЛАЦ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ II                       1 извршилац 
 
 

Посебни услови:  
IV степен стручне спреме правног, грађевинског, економског, техничког или општег 

смера са најмање једном годином радног искуства. Положен стручни испит. 
 
 
13. VI/1/4б  ИЗВРШИЛАЦ ЗА  ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА                                                                                                          1 извршилац 
 

Посебни услови:  
Стечено високо образовање из области економских, грађевинских или правних наука, 

на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке 



 

 

струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, са најмање једном годином радног искуства у струци. 
Положен стручни испит. 

 
 
14. VI/3/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА I          1 извршилац 
 

Посебни услови:  
Стечено високо образовање из области  грађевинских наука, на студијама другог 

степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије или 
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, са најмање једном годином радног искуства у струци. Положен стручни 
испит. 

 
 
15. VI/3/3 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА II           2 извршиоца 
 

Посебни услови:  
III степен стручне спреме техничког смера, са најмање једном годином радног искуства у 
струци. 

 
 

Организациона јединица: IX. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 
 

 16. IX/1/3 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЕКОНОМСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ     1  извршилац 
 

Посебни услови:  
Стечено високо образовање из области економских  наука, на студијама другог степена 

(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије или 
специјалистичке академскестудије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, са најмање једномгодином радног искуства у струци. Положен стручни 
испит. Познавање рада на рачунару. 

   
 
17. IX/1/4 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ  ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА                 1 извршилац 
 
 

Посебни услови:  
Стечено високо образовање из области   шумарства или пољопривреде на студијама 

другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије 
или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, са најмање једном годином радног искуства у струци. Положен 
стручни испит. Познавање рада на рачунару. 
 

 
18. IX/1/5 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ ЗЕЛЕНИЛА                                         1    извршилац 
          

Посебни услови:  
Стечено високо образовање из области   шумарства или пољопривреде на студијама 

другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије 
или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од 



 

 

најмање четири године, са најмање једном годином радног искуства у струци. Положен 
стручни испит. Познавање рада на рачунару. 
 

 
19. IX/1/6 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ ХИГИЈЕНЕ                    1    извршилац 
 

Посебни услови:  
Стечено високо образовање из области  шумарства или пољопривреде на студијама 

другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије 
или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, са најмање једном годином радног искуства у струци. Положен 
стручни испит. Познавање рада на рачунару. 

 
 
20. IX/1/7 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ТЕХИНИЧКО-АДМИНИСТРАТИВНЕ  

ПОСЛОВЕ                                                                                                             1  извршилац 
 
Посебни услови:  
IV степен стручне спреме техничког, економског, или општег смера са најмање једном 

годином радног искуства у струци. Положен стручни испит. Познавање рада на рачунару. 
 
 
Организациона јединица: X. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКО-НАДЗОРНЕ 
ПОСЛОВЕ 
 
 
21. X/1/10САМОСТАЛНИ ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР  1  извршилац 
 
        Посебни услови:  

Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године грађевинске или архитектонске 
струке (дипломирани инжењер грађевинарства – мастер, односно дипломирани инжењер 
грађевинарства или дипломирани инжењер архитектуре – мастер, односно дипломирани 
инжењер архитектуре) и најмање три године радног искуства у струци. Положен стручни 
испит. 

 
Организациона јединица: XI. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ 
 
 
22. XI/1 СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА     1 извршилац 
 

Посебни услови: 
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре, економских 
или правних наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, 
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, са најмање 3 године радног искуства у 
струци. Положен стручни испит. 
 
23. XI/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  1 извршилац 
 

Посебни услови: 
IV степен стручне спреме, грађевинског, техничког, економског или општег смера, са 
најмање 1 годином радног искуства у струци. Положен стручни испит. 



 

 

 
 
 
 
24. XI/1/1  ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ТЕХНИЧКУ ПРИПРЕМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ  

ПРОЈЕКАТА                                                                                                       1 извршилац 
 
Посебни услови: 
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или 

правних наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке 
струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, са најмање 5 година радног искуства у струци. Положен стручни 
испит. 

 
 
25. XI/1/2  ИЗВРШИЛАЦ ЗА ТЕХНИЧКУ ПРИПРЕМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
  ПРОЈЕКАТА                                                                    1 извршилац 
 

 Посебни услови 
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или правних 
наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке 
струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, са најмање 5 година радног искуства у струци. Положен стручни 
испит.  
 
 
26. XI/1/3 ИЗВРШИЛАЦ ЗА АРХИТЕКТУРУ     1 извршилац 
 

Посебни услови: 
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или правних 
наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке 
струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, са најмање 5 година радног искуства у струци. Положен стручни 
испит. 
 
 
27. XI/1/4 ИЗВРШИЛАЦ ЗА КОНСТРУКЦИЈЕ     1 извршилац 
 
 

 Посебни услови: 
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или правних 
наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке 
струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, са најмање 5 година радног искуства у струци. Положен стручни 
испит. 
 
 
28. XI/1/5 ИЗВРШИЛАЦ ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ    1 извршилац 
 

 Посебни услови: 
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или правних 
наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке 
струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у 



 

 

трајању од најмање 4 године, са најмање 5 година радног искуства у струци. Положен стручни 
испит. 
 
 
29. XI/1/6 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПРИПРЕМУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УКЊИЖБУ ОБЈЕКАТА    1 извршилац 
 
Посебни услови: 
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или 

правних наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке 
струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, са најмање 5 година радног искуства у струци. Положен стручни 
испит. 
 
 
30. XI/1/7 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ   1 извршилац 
 

 Посебни услови: 
Стечено образовање из области грађевинског инжењерства на студијама I степена (основне 
академске студије или основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године, 
са најмање 1 годином радног искуства у струци. Положен стручни испит. 
 
 
 
31. XI/1/8 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ГИС       1 извршилац 
 

 Посебни услови: 
Стечено високо образовање из области рачунарских наука, електротехничког и рачунарског 
инжењерства или природно-математичких наука на студијама II степена (дипломске академске 
студије – мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, са најмање 1 годином радног 
искуства у струци. Положен стручни испит. 
 
 
32. XI/1/9 ИЗВРШИЛАЦ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ  

ПОСЛОВЕ                                                                                             1 извршилац 
 
Посебни услови: 
IV степен стручне спреме грађевинског, техничког или геодетског смера, са најмање 1 

годином радног искуства у струци. Положен стручни испит. 
 
 

33.  XI/2/1 ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНИМ 
ПРОЈЕКТИМА ВИСОКОГРАДЊЕ, НИСКОГРАДЊЕ И ХИДРОГРАДЊЕ  1 извршилац 

 
 Посебни услови: 
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или 
правних наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, 
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, са најмање 5 година радног искуства у 
струци. Положен стручни испит. 

 
 
 



 

 

34.  XI/2/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА АРХИТЕКТУРУ     1 извршилац 
 

a)    Посебни услови: 
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или 
правних наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, 
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, са најмање 3 година радног искуства у 
струци. Положен стручни испит. 

 
 
35. XI/2/3 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

ПРОЈЕКАТА         1 извршилац 
 
Посебни услови: 
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или 

правних наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, 
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, са најмање 3 године радног искуства у 
струци. Положен стручни испит. 

 
 
36. XI/2/4 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ  1 извршилац 
 

 Посебни услови: 
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или правних 
наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке 
струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, са најмање 3 година радног искуства у струци. Положен стручни 
испит.  
 
 
37. XI/2/5 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ХИДРОТЕХНИКУ     1 извршилац 
 
 

Посебни услови: 
 Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или 
правних наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке 
струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, са најмање 3 година радног искуства у струци. Положен стручни 
испит. 
 
 
38. XI/2/6 ИЗВРШИЛАЦ ЗА КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ   1 извршилац 
 

 Посебни услови: 
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или правних 
наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке 
струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, са најмање 3 година радног искуства у струци. Положен стручни 
испит. 
 
 
 
 



 

 

39. XI/2/7 ИЗВРШИЛАЦ ЗА САОБРАЋАЈ     1 извршилац 
 
 Посебни услови: 
 Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства или саобраћајног 
инжењерства  на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке 
струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, са најмање 3 година радног искуства у струци. Положен стручни 
испит. 
 
 
40. XI/2/8 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ИТ       1 извршилац 
 

Посебни услови: 
 Степено високо образовање из области техничких или рачунарских наука, 
електротехничког и рачунарског инжењерства, на студијама II степена (дипломске академске 
студије – мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, са најмање 3 годином радног 
искуства у струци. Положен стручни испит. 
 
 
41. XI/3/1 ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ, ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ         1 извршилац 
 

Посебни услови: 
Стечено високо образовање из области економских или правних наука, на студијама 

другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије или 
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, са најмање три године радног искуства у струци. Положен стручни испит. 
Познавање рада на рачунару. 
 
 
42. XI/3/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ      2 извршиоца 
 

 Посебни услови:  
Стечено високо образовање из области економских наука, на студијама другог степена 
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије или 
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, са најмање три године радног искуства у струци. Положен 
стручни испит. Познавање рада на рачунару.  

 
 
 
43. XI/3/3 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ     1 извршилац 
 

Посебни услови:  
Стечено образовање из области економских или правних наука, на студијама I степена 
(основне академске студије или струковне студије), односно на студијама у трајању до 
три године, са најмање две године радног искуства у струци. Положен стручни испит. 
Поседовање сертификата службеника за јавне набавке. Познавање рада на рачунару. 

 
 
 
 
 
 



 

 

44. XI/3/4 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ II      1 извршилац 
 
 Посебни услови:  

Стечено образовање из области економских или правних наука, на студијама I степена 
(основне академске студије или струковне студије), односно на студијама у трајању до 
три године, са најмање две године радног искуства у струци. Положен стручни испит. 
Поседовање сертификата службеника за јавне набавке. Познавање рада на рачунару. 

  
 
 
45. XI/4/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ОДНОСЕ СА ИНВЕСТИТОРИМА –  

ПРОЈЕКТ МЕНАЏЕР                                                                     3 извршиоца 
 
Посебни услови: 
Стечено високо образовање у пољу техничко-технолошких или друштвено-

хуманистичких наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, 
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, са најмање једном годином радног 
искуства у струци. Положен стручни испит. Познавање енглеског језика – високи ниво знања. 
Познавање рада по „ПРАГ“ и „ФИДИЦ“ процедурама. Познавање рада на рачунару. Положен 
возачки испит “Б” категорије. Код једног извршиоца потребно је знање језика националне 
мањине који су у службеној употреби у Граду – средњи ниво знања. Познавање енглеског 
језика – средњи ниво знања 
 
 
Организациона јединица: XII.СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 
 
46. XII/2 ИНТЕРНИ РЕВИЗОР        1 извршилац 
 

Посебни услови:  
Стечено високо образовање из области економских, на студијама другог степена 

(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије или 
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, са најмање три године радног искуства на пословима ревизије, интерне 
контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима. Положен 
стручни испит. Стечено звање овлашћени ревизор у јавном сектору. Посебна знања, вештине и 
способности у складу са прописима. 

 
Организациона јединица: IV. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 
IV/2/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ-ОБЛАСТИ 

КУЛТУРЕ, ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И СПОРТА      1 извршилац 
Посебни услови:  
Стечено образовање из области економских наука на студијама првог степена (основне 

академске студије или основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три 
године, са најмање једном годином радног искуства у струци. Положен стручни испит. 
Познаванје рада на рачунару. 

 
 

II 
 
Место рада за радна места из тачке И овог решења је у Суботици у Градској 

управе града Суботице.  



 

 

 
     III 
Запослени који имају право да учествују на интерном конкурсу:На интерном 

конкурсу имају право да учествују 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. 

 
      
 

IV 
 
Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:  
- Пријаву са кратком биографијом,  
- Уверење о држављанству Републике Србије,  
- Извод из матичне књиге рођених,  
- Доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 

стручна спрема), 
 - Уверење о положеном државном стручном испиту, сем за радна места под 

пбројем 5., 7., 8. и 15. (кандидати који немају положен државни стручни испит, могу се 
примити на рад, под условом да државни стручни испит положе у року од шест месеци, 
односно најкасније до 31.05.2017. године.Уколико изабрани кандидат не положи 
државни стручни испит у горе наведеном року престаје му радни однос),  

- Уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажљиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у Градској управи града Суботице., 

- Доказ о радном стажу(потврда, фотокопија уговора о раду или фотокопија 
радне књижице). 

- Доказ о стеченом радном искуству на пословима који су повезани са радним 
местом које се попуњава-исти или слични послови(потврда о врсти послова које је 
кандидат обављао у досадашњем раду или фотокопија уговора о раду са описом 
послова. 

 
     V 
У изборном поступку Конкурсна комисија може да оцењује само оне стручне 

оспособљености, знања и вештине кандидата које су наведене у објављеном конкурсу и 
на начин који је наведен у објављеном конкурсу. 

Конкурсна комисија ће обавити усмени разговор са свим кандидатима међу 
којима се спроводи изборни поступак, тј. са кандидатима чије су пријаве благовремене 
и који испуњавају услове за рад на радном месту које се попуњава и који имају право да 
учествују на конкурсу. 

Стручна оспособљеност кандидата стечена укупним радним искуством, оцењује 
се оценом од један до три, на следећи начин: 

-   за стечено радно искуство до пет година- оцена 1 
-   за стечено радно искуство од пет до десет година- оцена 2 
-   за стечено радно искуство преко десет година- оцена 3 

 



 

 

Стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством на пословима који 
су повезани са радним местом које се попуњава(исти или слични послови), оцењује се 
оценом од један до три, на следећи начин: 

-   за стечено радно искуство до три године- оцена 1 
-   за стечено радно искуство од три до пет - оцена 2 
-   за стечено радно искуство преко пет година- оцена 3 

 
 

 VI  
 
Рок за подношење пријава: 
Рок за подношење пријава на интерни конкурс је петнаест дана од дана када је 

интерни конкурс објављен на огласној табли Градске управе Града Суботице интернет 
презентацији Града Суботице, и почиње да тече од 11.11.2016.године и истиче 
25.11.2016.године у 10 часова..  

 
     VII 

 
Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:Ђурић Желимир, 

телефон: 626-798.  
  

 
VII 

Адреса на коју се подносе пријаве(у затвореном коверту):Градска управа града 
Суботица,Трг слободе бр.1.,са назнаком “За интерни конкурс“. Навести и редни број 
радног места за које се конкурише.  

 
      IX 
 
Датум објављивања интерног конкурса:10.11.2016.године.  

      
 

 X 
 
Интерни конкурс објављује се на интернет презентацији града Суботице и на 

огласној табли Градске управе града Суботице. 
 
НАПОМЕНА:  
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве конкурсне 

комисије ће одбацити закључком.  
 
 
     Начелник Градске управе Града Суботице

   
 

    Ушумовић Давчик Марија, мастер правник 
 

 
 
  

   



 

 

 
    

 
   

 
 

 
  
  
 
  
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
        

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 


