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На основу члана 9. Закона о радним односима у државним органима(“Службени 

гласник Републике Србије” број 48/91, 66/91, 44/98-др.закон, 49/99-др.закон, 34/01-др.закон, 
39/02, 49/05-одлука УС, 79/05-одлука УС, 23/13-одлука УС) и члана 50. Одлуке о Градској 
управи(“Службени лист Града Суботице” бр. 6/10, 8/13, 24/14, 20/15) Начелник Градске управе 
Града Суботице расписује 
 

О Г Л А С 
 

за заснивање радног односа  на одређено време у трајању од шест месеци због потребе посла на 
радном месту: 

 
1.  IV/2/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ I      1 извршилац 

         
Посебни услови које кандидати треба да испуњавају: 

 
Стечено високо образовање из области економских наука на студијама првог 

степена(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије или 
специјалистичке академске студије), односно на студијама у трајању до 3 године, са најмање 1 
годином радног искуства у струци. Положен стручни испит. Познавање рада на рачунару. 

Поред посебних услова кандидат за заснивање радног односа на горе наведеном радном 
месту треба да испуњава и следеће услове из члана 6. Закона о радним односима у 
државним органима: 
1. да је држављанин Републике Србије 
2. да је пунолетан 
3.   да има општу здравствену способност 
4.   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 државном органу 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве на Оглас са доказима о испуњавању свих горе наведених услова за заснивање 
радног односа, заинтересовани кандидати подносе путем поште на адресу Градска 
управа Суботица- пријава на Оглас- Трг слободе 1, или лично у Градски услужни 
центар Града Суботице, приземље, Трг слободе1. 
Документацију којом се доказује испуњеност услова из Огласа кандидати подносе у 
оригиналу или оверене фотокопије, или ће се у противном сматрати да им је пријава 
непотпуна. 
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити узете у обзир приликом 
одлучивања о избору кандидата. 
 
 
 

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
 
          Ушумовић Давчик Марија, мастер правник с.р. 

 
 


