РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР

Општинска управа

Број: 111-3/2018-III-01
30.03.2018.
БОР

На основу чл. 4, 5. и 6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса конкурса
за попуњавање радних места у аутномним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
("Сл. гласник РС", бр.95/2016) Општинска управа Бор оглашава
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА
Организациони облик у коме се радна места попуњавају: Одељење за нспекцијске
послове Општинске управе Бор у Бору.
Радна места која се попуњавају:

-

Просветни инспектор, 1 извршилац

пријемом лица на одређено време – до повратка запослене.
Опис послова:
-

-

-

Врши контролу поступања установе у погледу спровођења закона, других
прописа у области образовања и васпитања и општих аката;
врши контролу ради остваривања заштите права детета и ученика, њихових
родитеља, односно старатеља и запослених;
врши контролу остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових
родитеља, односно старатеља;
врши контролу у вези обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од
дискриминације,
насиља,
злостављања,
занемаривања
и
страначког
организовања и деловања у установи;
контролише поступак уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно
закону;
контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита;
врши преглед прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у
поступку поништавања јавних исправа које издаје установа;
по налогу Министарства испитује испуњеност услова за почетак рада и
обављање делатности и за проширење делатности;
налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року;
наређује решењем извршавање прописане мере која је наложена записником, а
није извршена;
забрањује решењем спровођење радњи у установи које су супротне закону;
подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни
преступ, односно повреду забране дискриминације и забрана насиља,
злостављања и занемаривања, односно захтев за покретање прекршајног
поступка;
обавештава други орган ако постоје разлози за преузимање мера за који је тај
орган надлежан;
обавља друге послове, у складу са законом и по налогу начелника одељења и
начелника Општинске управе.
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Услови:
ВСС– мастер или дипломирани правник стечена на основним студијама у трајању од
најмање четири године, 240 ЕСПБ, у образовно-научном пољу друштвено хуманистичких
наука, област правне науке, стечено звање дипломирани правник, са положеним стручним
испитом за рад у органима државне управе или са положеним испитом за секретара
установе и који има најмање пет година радног искуства у државним органима, органима
аутономне покрајине, установи или органима јединице локалне самоуправе на пословима
образовања и васпитања или другим инспекцијским пословима или са стеченим
образовањем из члана 8. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08, почев од 10.
септембра 2005. године), са положеним стручним испитом у области образовања, односно
лиценцом за наставника, васпитача и стручног сарадника, са најмање три године радног
искуства, положен стручни државни испит и положен инспит за инспектора.
Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:
-

-

оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству које се тражи за
радно место за које се конкурише - потврда, решење и други акти из којих се
види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство;
доказ о положен стручном државном испиту;
доказ о положеном испиту за инспектора,
Место рада: Општинска управа Бор. Одељење за инспекцијске послове

Рок за подношење пријаве: 8 дана од дана објављивања огласа на огласној
табли Општинске управе Бор.
Право учешћа на интерном конкурсу: На интерном конкурсу имају право да
учествују само запослени на неодређено време у Општинској управи Општине Бор. 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.
Стручна оспособљеност кандидата ће бити проверена кроз интервју са сваким
кандидатом који испуњава услове интерног конкурса и то 10.03.2018 у 12часова.
Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Надежда
Крстев, телефон: 030/423-255, локал 167.
Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Општинска управа Бор,
Моше Пијаде 3, 19210 Бор, са назнаком: "за интерни конкурс" и наводом радног места за
које се пријава подноси.
Датум оглашавања: 30. 03. 2018.
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