Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1, члана
18. став 2, члана 19. став. 2, чл. 20. и чл. 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”,
бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:
112-6820/2015 од 30. јуна 2015. године,
Министарство рударства и енергетике оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
I. Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство рударства и енергетике, Београд, Немањина бр. 22-26.
II. Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за подршку правним пословима у области електроенергетике, у
звању млађи саветник, у Одсеку за системско уређење у области електроенергетике,
Сектор за електроенергетику - 1 извршилац.
Опис послова: Учествује у припреми стручних основа за израду прописа у области
електроенергетике; учествује у припреми решења по захтевима за издавање енергетске
дозволе за изградњу електроенергетских објеката; учествује у припреми другостепених
решења по жалби на решења електроенергетских инспектора; учествује у припреми
одговора на тужбе у управном спору по другостепеним решењима; учествује у припреми
нацрта појединачних аката које Влада на основу овлашћења из закона доноси у области
електроенергетике; учествује у припреми одговора на представке правних и физичких
лица и одговора на посланичка питања; учествује у поступку закључивања колективних
уговора за енергетске субјекте из области електроенергетике; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет
година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање
енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).
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Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку: стручна знања - познавање Закона о енергетици - усмено; познавање Закона о
државној управи - усмено; познавање Закона о јавним предузећима - усмено; познавање
Закона о општем управном поступку - усмено; познавање Правилника о енергетској
дозволи - усмено и познавање Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном
енергијом - усмено; знање енглеског језика - увидом у писани доказ о знању енглеског
језика (сертификат, диплома или други доказ о знању енглеског језика); познавање рада
на рачунару - провера практичним радом на рачунару и вештина комуникације - усмено.
2. Радно место за правне послове у области нафте, деривата нафте и природног гаса,
у звању самостални саветник, у Одсеку за правне и економске послове у области нафте,
деривата нафте и природног гаса, Сектор за нафту и гас - 1 извршилац.
Опис послова: Пружа стручну помоћ у поступку припреме стручних основа за израду
закона, подзаконских аката и техничких прописа из области нафте, деривата нафте и
природног гaca и њиховом усклађивању са прописима ЕУ; израђује мишљења на нацрте
закона и других аката других овлашћених предлагача у области нафте, деривата нафте и
природног гаса; припрема предлоге решења по жалбама на решења инспектора опреме
под притиском, предлоге решења по жалбама на решења Агенције за енергетику,
жалбама на решење енергетског субјекта по захтеву за извођење радова у близини
енергетског објекта у области нафте, деривата нафте и природног гaca; припрема
одговоре на тужбе у управном спору по другостепеним решењима; припрема предлоге
решења по захтевима за издавање енергетске дозволе у области нафте, деривата нафте и
природног гаса; припрема нацрте, односно предлоге аката у поступку давања концесије у
области нафте, деривата нафте и природног гаса; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање
пет година радног искуства у струци, знање енглеског језика и познавање рада на
рачунару (MS Office, Internet).
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку: стручна знања - познавање Закона о енергетици - усмено; познавање Закона о
државној управи - усмено; познавање Закона о јавним предузећима - усмено; познавање
Закона о општем управном поступку - усмено; познавање Уредбe о условима за
испоруку природног гаса - усмено; познавање Уредбе о обележавању (маркирању)
деривата нафте - усмено; познавање Правилника о ближим условима и садржини захтева
за издавање, измену и одузимање лиценцe за обављање енергетских делатности и о
начину вођења регистра издатих и одузетих лиценци - усмено; познавање Правилника о
енергетској дозволи - усмено; знање енглеског језика - увидом у писани доказ о знању
енглеског језика (сертификат, диплома или други доказ о знању енглеског језика);
познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару и вештина
комуникације - усмено.
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ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА:
III. Трајање рада и место рада:
Рад на оба радна места заснива се на неодређено време и место рада за оба радна места је
Београд, ул. Краља Милана 36.
IV. Услови за рад на радном месту:
Држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
V. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у
пријави назначити радно место на које се конкурише);
- уверење о држављанству у оригиналу или овереној фотокопији;
- извод из матичне књиге рођених у оригиналу или овереној фотокопији,
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима у
оригиналу или овереној фотокопији (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном
правосудном испиту);
- доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на
којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство) у оригиналу
или овереној фотокопији.
Поред наведених доказа уз пријаву на конкурс прилаже се и оригинал или оверена
фотокопија доказа о знању енглеског језика (сертификат, диплома или други доказ о
знању енглеског језика).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању
или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општинском
односно градском органу управе, суду или код јавног бележника.
VI. Рок у коме се подносе пријаве на јавни конкурс:
Кандидати су дужни да своје пријаве на конкурс доставе у року од 8 дана. Рок почиње да
тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
VII. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Министарство рударства и енергетике, Београд, Краља Милана 36, са назнаком „За јавни
конкурс са називом радног места на које се конкурише”.
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VIII. Лица која су задужена за давање обавештења:
Зорица Бугарски 011/3604445 и Алекса Терзић 011/3604444
IX. Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места,
провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном
поступку и то провера знања рада на рачунару - практичним радом на рачунару, обавиће
се у просторијама Службе за управљање кадровима, Булевар Михајла Пупина бр. 2,
Нови Београд, почев од 14. септембра 2015. године, са почетком у 9:00 часова, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом на бројеве или адресе
које су навели у пријави.
Са кандидатима који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару, провера
других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа, обавиће
се у Министарству рударства и енергетике, Београд, ул. Краља Милана 36, с тим што ће
кандидати о датуму и времену бити накнадно обавештени телефоном или телеграмом на
бројеве или адресе које су навели у пријави.
Напомене:
Кандидати који конкуришу на оба радна места подносе појединачне пријаве за свако
радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили
тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији оверени у
општинском односно градском органу управе, суду или код јавног бележника биће
одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства рударства и енергетике,
интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на
огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у
мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

