
 

Република Србија – АП Војводина 
Општина Нови Бечеј 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: IV 03-111-18/2022 
Дана: 20.06.2022. године 
Н О В И  Б Е Ч Е Ј 
 

Начелник Општинске управе општине Нови Бечеј, на основу члана 4. став 8. и 
члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 , 95/2018 и 114/2021), 
члана 22. став 1. Одлуке о организацији општинске управе општине Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 31/2020, 20/2021, 34/2021) и члана 12. 
став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 
број 95/2016), оглашава  
 
                                                        ЈАВНИ КОНКУРС број 2 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  
        ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

                                               У СВОЈСТВУ НАМЕШТЕНИКА 
I. Орган у коме се радно место попуњава: 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, Одељење за управу и заједничке 

послове. 
 
II. Радно место које се попуњава: 
ЧУВАР, на неодређено време, које је предвиђено Правилником о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј - Пречишћен 
текст („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 37/2021).  
Опис послова: : Контрола и надзор објекта и обезбеђивање запослених; вођење 
евиденције о уласку и изласку лица у објекат; контрола и надзор рада алармног 
система и других техничких система обезбеђења; преглед и контрола лица, пртљага, 
опреме других ствари које лица имају са собом приликом уласка у објекат; одузимање 
ствари и предмета која би могла да угрозе безбедност од лица приликом уласка у 
објекат; удаљавање лица из објекта у случају угрожавања безбедности  и нарушавања 
реда и мира; пријем, разврставање и достава поште и другог материјала; вођење 
евиденције поште у интерним доставним књигама; преузимање пошиљки и предаја на 
завођење у писарници; преузимање поштанских пошиљки за експедовање и предаја 
пошти;  
праћење евидентирања о уласку и изласку запослених; обавештавање странака о 
распореду службених просторија; пријем поште и осталих писмених отправки; пријем 
телефонских позива и усмерава везу по позивима; управљање моторним возилом по 
налогу руководиоца; 
обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног 
места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или Одељења. 
 

III. Услови за рад на радном месту: 
1.  Да је пунолетан држављанин Републике Србије, 
2. Да има стечено средње образовање у трајању од најмање три године, 
3. Лиценца за обављање послова службеника обезбеђења, 
4. Возачка дозвола за управљање моторним возилом,  



5. Да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци и 

6. Да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу 
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности 
из радног односа. 

IV. Место рада: 
Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8. 
 
V. Стручне оспособљености, знање и вештине које се оцењују у 

изборном поступку и начину њихове провере: 
 Вештина комуникације, способност за рад са људима – усмено, кроз разговор са 
кандидатом. 

VI. Рок за подношење пријаве: 
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном 

конкурсу у дневним новинама, које се дистрибуирају за целу територију РС. 
 
 

VII. Лице које је задужено за давање обавештења: 
Наташа Миладиновић  - лице распоређено на радном месту Послови управљања 

људским ресурсима у Одељењу за управу и заједничке послове у Општинској управи 
општине Нови Бечеј, телефон 023/772-321. 

 
VIII. Адреса на коју се подносе пријаве: 

Општинска управа општине Нови Бечеј 
   „За јавни конкурс број 2-за попуњавање радног места – ЧУВАР “  

23272 НОВИ БЕЧЕЈ 
Жарка Зрењанина 8 

 
IX. Датум оглашавања: 
Јавни конкурс је објављен на интернет презентацији Општине Нови Бечеј 

www.novibecej.rs, на огласној табли код послодавца, а обавештење о Јавном конкурсу 
je објављено у дневним новинама ПОЛИТИКА дана  22.06.2022. године. 
 

X. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
- Уверење о држављанству; 
- Извод из матичне књиге рођених; 
- Диплома о стручној спреми; 
- Лиценца за обављање послова службеника обезбеђења; 
- Возачка дозвола за управљање моторним возилом; 
- Уверење да кандидат није правноснажно осуђивано на безусловну казну 

затвора од најмање шест месеци; 
- Доказ да раније није престајао радни однос у државном органу, односно 

органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде 
дужности из радног односа; 

- очитана или копирана лична карта. 
За учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно 

органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених 
доказа, потребно је доставити и доказ да им раније није престајао радни однос због 
теже повреде радне дужности из радног односа. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији осим личне карте. 

http://www.novibecej.rs/


Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службвени 
гласник РС“, број 18/16) између осталог, прописано је да орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. 
Документи о чињеницама којима се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Потребно је да учесник конкурса, уз 
наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган 
прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити 
сам. Изјава се налази на на интернет презентацији Општине Нови Бечеј 
www.novibecej.rs уз објављени Јавни конкурс.  
 

XI. Дан и време када ће се обавити провера стручне оспособљености, 
знања и вештине кандидата: 

Са кандидатима чије су пријаве благовремене и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера 
стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку 
наведених у тексту јавног конкурса, биће споведене у просторијама Општинске управе 
општине Нови Бечеј, у Новом Бечеју, Жарка Зрењанина 8, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену бити обавештени на контакте које наведу у својим пријавама. 

 
XII. Пробни рад: за кандидата који буде изабран и  примљен у радни однос  

обавезан је пробни рад уколико није раније заснивао радни однос у органима 
аутономне покрајине, јединицама локалне самоуправе, градској општини или 
државном органу. Намештеник који не задовољи на пробном раду престаје радни 
однос. 

 
Напомене: 
Неблаговремене или непотпуне пријаве кандидата односно пријаве кандидата уз 

које нису приложили све потребне доказе у оригиналу или овереној фотокопији од 
надлежног органа, Конкурсна комисија одбациће решењем.   
  

     НАЧЕЛНИК 
         ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Тамара Попов, дипл. правник 

 

http://www.novibecej.rs/

