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На основу чл. 4, 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 , 113/2017
и 95/2018), члана 12. 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 става 1. тачка 3) Закључка Комисије за давање сагласности
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
број 112-677/2019 од 25. јануара 2019. године, Општинска управа општине Нова Варош,
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Нова Варош, у Новој Вароши, ул. Карађорђева бр. 32.

II Радно место које се попуњава:

1.Радно место: Послови секретарице, у звању виши референт, 1 извршилац

Опис послова: Прима странке које траже пријем код председника општине, заменика
председника општине и начелника Општинске управе, врши евидентирање и пријаву
грађана који се обраћају председнику, стара се о благовременом заказивању састанака
и седница, успоставља телефонске везе, врши пријем поште за потребе председника и
заменика председника, обезбеђује чување изворних аката о раду председника и
заменика председника и врши и друге административне, техничке, и друге послове по
налогу председника и заменика председника општине.

Услови:Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању и познавање
једноставних метода рада и поступака које је стечено радним искуством у струци од
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најмање 5 година, положен државни стручни испит, као и вештина да се стечена звања
примене.

У изборном поступку проверавају се: Познавање Закона о канцеларијском
пословању и познавање рада на рачунару-усмено.

Цео текст конкурса можете погледати овде .
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