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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 111-11/2021-III 

Дана: 20.07.2021. године 

Жабаљ, Улица Николе Тесле број 45 

Тел.: 021/210-22-75 

E-mail: nacelnik.zabalj@gmail.com  

 

 

На основу члана. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 

95/2018, 113/2017 – др. закон), 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“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за 

давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 

јавних средстава 51 број: 112-3812/2021 од 27.04.2021. године, Општинска управе 

Жабаљ оглашава 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за попуњавање извршилачког радног места – Чистач 

 у Одељењу за помоћно-техничке послове 

 

I  Орган у којем се радно место место попуњава: 

 

Општинска управа Жабаљ – Одељење за помоћно-техничке послове, 21230 Жабаљ, ул. 

Николе Тесле бр. 45. 

 

II  Радно место  које се попуњава:  

 

Радно место: Чистач,   

Звање: немештеник – пета врста, 

Број извршилаца:  два (2).                     

Опис: 

Одржава комплетну хигијену службених, заједничких и санитарних просторија; 

непосредно одговара за опрему, средства личне заштите и потрошни материјал који 

користи у раду; обавештава руководиоца  Одељења о свим променама од значаја за 

фунционисање и исправност опреме; залива цвеће у салама, ходницима и 

канцеларијама изабраних и постављених лица; пo потреби обавља послове 

послуживања изабраних лица топлим и хладним напицима; учествује у чишћењу снега 

и обавља и друге послове које одреди руководилац Одељења. 

 

Услови: 

Основно образовање. 

 

У изборном поступку проверавају се оспособљеност, знања и вештина кандидата и 

то:  
- вештина комуникације, способност за рад са људима – усмено, кроз разговор са 

кандидатом. 

 

III Место рада:  
Жабаљ,  ул. Николе Тесле бр. 45. 
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IV Адреса на коју се подносе пријаве:  

Општинска управа Жабаљ, 21230 Жабаљ,  улица Николе Тесле бр. 45, са назнаком „За 

јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – ЧИСТАЧ – 2 извршиоца“. 

 

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:  

Марија Тодоровић, телефон: 021/ 210-22-84, e-mail grupazauljr@gmail.com  

 

VI Датум оглашавања: 21.07.2021. године 

 

VII Услови за рад на радном месту:  
Да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да 

испуњава остале услове прописане законом и актом о систематизацији радних места, да 

учесник конкурс није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 

шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни односу у државном 

органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због 

теже повреде дужности из радног односа. 

 

VIII Рок за подношење пријава: 
Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана 

оглашавања обавештења о Јавном конкурсу у дневним новинама ''Дневник'', односно 

рок за подношење пријава почиње да тече од 22.06.2021. године и истиче 05.08.2021. 

године. 

 

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
1. потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем искуству, 

адресом становања, контакт телефоном, e mail адресом,  

2. оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, 

3. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 

4. оригиан или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, 

не старије од шест месеци, 

5. фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне карте, 

6. оригинал или оверену фотокопију уверења МУП-а да кандидат није 

правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест 

месеци, не старије од шест месеци, 

7. оргинал или оверена фотокопија потврде да кандидату није раније престајао 

радни однос у државном органу, односно органу аутномне покрајине или 

јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа, 

коју издаје ораган у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу, 

8. попуњене изјаве у којима се учесник конкурса опредељује да ли ће сам 

прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција или 

ће то орган учинити уместо њега (Образац 1 и 2). 

 

Докази који се прилажу уз пријаву на овај јавни конкурс, а о којима се води службена 

евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење 

МУП-а да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест 

месеци, уверење суда да против лица није покренута истрага и да није подигну 

оптужница. 

 

Учесник јавног конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности 

прибави претходно наведене доказе од органа који је надлежан за вођење службене 

евиденције или да ће сам прибавити нацедени доказ у прописаном року. Изјаве 

учесника јавног конкурса да ли ће сами прибавити доказе или ће то учинити орган по 

службеној дужности су у прилогу јавног конкурса, на обрасцима 1 и  2. 
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OБРАЗАЦ 1 

 

 

 

На основу члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 

18/2016, 95/18 – аутентично тумачење), а ради учествовања на јавном конкурсу  за 

попуњавање извршилачког радног места – ЧИСТАЧ, у Одељењу за помоћно-техничке 

послове, у Општинској управи Жабаљ дајем следећу 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Сагласан сам да се мој ЈМБГ, користи искључиво у сврху прикупљања података који се 

односе на (заокружитри): 

 

1. Уверење о држављанству, 

2. Извод из матичне књиге рођених, 

3. Уверење МУП-а да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од 

најмање шест месеци. 

4. Уверење Суда да против лица није покренута истрага и да није покренута 

оптужница. 

 

 

.........................................     ...................................................... 

(ЈМБГ даваоца изјаве)     (Име и презиме даваоца изјаве) 

 

........................................     ....................................................... 

(место и датум)      (потпис даваоца изјаве) 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Сагласно одредби члана 12. став 1. тачка 1. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 18/2018), 

обрада је законита само ако лице на које се подаци о личности односе је пристало на обраду својих података о личности 

за једну или више посебно одређених сврха  

 
2. Потребно је заокружити број испред доказа који орган прибавља. 
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ОБРАЗАЦ 2 

 

На основу члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 

РС“, бр. 18/2016), а ради учествовања на јавном конкурсу  за попуњавање 

извршилачког радног места – ЧИСТАЧ, у Одељењу за помоћно-техничке послове, у 

Општинској управи Жабаљ дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 
 

 

Изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити и доставити, до истека рока за 

подношење пријава за наведени конкурс (заокружити): 

 

 

 

1. Оргинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, 

2. Оргинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 

3. Оргинал или оверену фотокопију уверења МУП-а да кандидат није правоснажно 

осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, не старије од 

шест месеци. 

4. Уверење Суда да против лица није покренута истрага и да није покренута 

оптужница. 

 

 

 

.........................................     ...................................................... 

(ЈМБГ даваоца изјаве)     (Име и презиме даваоца изјаве) 

 

........................................     ....................................................... 

(место и датум)      (потпис даваоца изјаве) 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Сагласно одредби члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016, 95/18 – 

аутентично тумачење), у поступку које се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 

странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за 

одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним  
 

2. Потребно је заокружити број испред доказа који подносилац прибавља. 

 

 




