
Град Јагодина – Градска управа за инспекцијске послове, на основу члана 4. став 7. и члана 

70. став 2), а у вези са чланом 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16 и 113/17), а сагласно 

Правилнику о организацији и систематизацији радних места у градским управама, Градском 

правобранилаштву, Кабинету градоначелника и Служби интерне ревизије града Јагодине 

(„Службени гласник града Јагодине“, број 19/16, 7/17, 25/17 и 2/18), објављује 

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С 

РАДИ ПРИЈЕМА У РАДНИ ОДНОС  

 

 

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР у звању саветник у Градској управи за инспекцијске 

послове, запослени на одређено време од 8 месеци, због привремено повећаног обима посла, 

2 извршиоца 

 

ОПИС ПОСЛОВА РАДНОГ МЕСТА: врши надзор над применом закона и других прописа 

и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на 

пројектовање, грађење и реконструкцију објеката (високоградња, нискоградња и др), на 

извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан 

начин; доноси решења и налаже мере и одговоран је за њихово спровођење; сачињава записник 

о уклањању објекта односно његовог дела који доставља органу надлежном за послове катастра 

непокретности; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве 

и пријаве за привредне преступе; сарађује са републичким инспекцијама, комуналном 

полицијом и другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег вршења надзора; води 

евиденције прописане за грађевинску инспекцију; ради извештаје за Скупштину града, Градско 

веће и надлежне републичке органе; прикупља податке , прати и анализира стање у области свог 

делокруга;  обавља и друге послове из своје надлежности . Обавља и друге послове по налогу 

начелника Градске управе и по налогу шефа  Грађевинске инспекције. 

 

УСЛОВИ ЗА РАД НА РАДНОМ МЕСТУ: Стечено високо образовање на основним 

академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 

грађевински, архитектонски факултет или висока грађевинско – геодетска школа или 

специјалистичким студијама на факултету. 

       

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА У РАДНИ ОДНОС:  
 

 - да је пунолетан држављанин Републике Србије; 

 - да има прописано образовање;  

 - да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; 

 - да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне  

покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде  дужности из радног односа. 

   

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС:  

 

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 

становања, контакт телефон, податке о образовању, са кратким описом послова на којима је 

кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима. 

Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана. 

 

 



Кандидат је у обавези да, као доказ  о испуњености општих и посебних услова на јавни    

конкурс, достави следеће:  

- попуњену изјаву којом се учесник конкурса опредељује да ли ће сам прибавити податке о 

чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега 

(образац 1); 

- оригинал или оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; 

- оригинал уверења о држављанству; 

- оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 

- оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности. 

       

 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС:  

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана и почиње да тече наредног дана 

од дана објављивања огласа у дневном јавном гласилу и интеренет презентацији града 

Јагодине www.jagodina.org.rs.  

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз 

које кандидати нису приложили све потребне доказе, биће одбачене. 

 

 АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:  

 

Градска управа за инспекцијске послове – Конкурсна комисија, 35 000 Јагодина, Краља 

Петра I број 6, са назнаком „За јавни конкурс“ и наводима радног места за које се пријава 

подноси. 

 

 ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О КОНКУРСУ:  

 

Снежана Радуловић, телефон 035/8150510.  
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