
Јавно предузеће 

„Зеленило – Сокобања“ 

Број: 01-28/1-2016 

Дана: 13.12.2016. године 

СОКОБАЊА 

На основу члана 18.став 3. Закона о начину одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС" број 68/15), Уредбе о интерном конкурсу 

(„Сл.гласник РС“; број 17/2016), Правилника о организацији и систематизацији послова  број 01-

14/1-2016 од 17.11.2016.године  („Сл.лист Општине Сокобања“, број 45/16) и Решења о попуњавању 

радних места путем интерног конкурса у Јавном предузећу „Зеленило – Сокобања“ Сокобања 01-20/1-

2016 од 02.12.2016.године, ВД Директор Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“  Сокобања, 

расписује: 

И  Н  Т  Е  Р  Н  И  

К  О  Н  К  У  Р  С  

објављен 13.12.2016. године 

За пријем у радни однос на неодређено време, 1 (један) извршилац,  

1.Радно место: 

Стручни сарадник на пословима  рачуноводства 

 

2. Место рада: 

Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ Сокобања, ул. Војислава Илића број 2 

18230 Сокобања. 

 

3. Условм за рад на радном месту:  

Поред општих услова.прописаних чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, 

број 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и .75/14) кандидат треба да испуњава и следеће посебне 

услове: 
IV степен школске спреме – економски техничар, 

- Радно искуство: 

5 година радног искуства на пословима рачуноводства 

- Посебан услов: 
Положен стручни испит – стручно звање рачуновођа 

 

 

4. Докази о испуњавању општих н посебнх услова у оригиналу или овереној фотокопији 

и то: 

     - диплому о стеченој стручној спреми;  

- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);  

- извод из матичне књиге рођених;  

-уверење Полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на 

безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које гa чини 

неподобним за обављање послова у државном органу;  

- уверење о стеченом радном искуству у струци;  

-доказ да је у радном односу на неодређено време у систему локалне самоуправе. 

(решење, уговор о раду или други документ);  

- доказ о положеном државном стручном испиту;  

- уверење о здравственој способности доставља изабрани кaндидат.  

 



  5- Рок за подношење пријава: 

Пријаве се подносе у року 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса на 

огласној табли Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања. 

 

6. Лице задужено за давање обавештења о Интерном конкурсу:  

 ВД Директор Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања – Бојан Тодосијевић  

тел.064/8568900 

 

7.Адреса на коју се пријаве подносе:  

Пријаве се подносе  Јавном предузећу „Зеленило – Сокобања“, на адресу: Јавно 

предузеће „Зеленило – Сокобања“, ул. Војислава Илића број 2, 18230 Сокобања, са 

назнаком: „Пријава на интерни конкурс за радно место -  Стручни сарадник на пословима  

рачуноводства “. 

 

 8. У изборном поступку међу  каидидатима који испуњавају услове за рад проверавају 

се: 

- познавање прописа из области рачуноводтсва и обрачуна зарада - усмено, 

- познавање рада на рачунару - практично и 

- вештина комуникације - усмено. 

Провера ће се вршити у просторијама Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања  

03.01.2017.године. са почетком у 10:00 часова о чему ће кандидати бити писменим путем 

обавештени. 

НАПОМЕНЕ: 

Непотпуне. неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.  

Интсрни конкурс објављен је на званичној интернет страници www.opstinasokobanja.com 

и огласној табли Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања. 

ВД  Д и р е к т о р 

    Дипл.инг.Бојан Тодосијевић 

 


