На основу члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
83/14, 101/16 и 47/18), члана 95. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон и 95/18)
и члана 11. став 3. и члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл.
гласник РС'' бр. 95/16), Општинско веће општине Ћићевац на 179. седници одржаној дана
14.8.2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Ћићевац
ОРГАН У КОМЕ СЕ ПОПУЊАВА ПОЛОЖАЈ: Општинска управа Ћићевац, Ћићевац ул.
Карађорђева бр. 106.
ПОДАЦИ О РАДНОМ МЕСТУ- ПОЛОЖАЈУ КОЈИ СЕ ПОПУЊАВА:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ.
ОПИС ПОСЛОВА: Начелник Oпштинске управе врши права и дужности у име послодавца за
службенике и намештенике, руководи и координира радом Општинске управе, представља и
заступа Општинску управу, даје упутства и смернице за рад унутрашњих организационих
јединица у погледу начина извршавања послова и задатака, усклађује рад Општинске управе и
обезбеђује њено функционисање као јединственог органа, одговара за законитост рада
Општинске управе, решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица,
доноси појединачна правна акта о радним односима запослених у Општинској управи, врши
дисциплинска и друга овлашћења према запосленима у Општинској управи, решава о изузећу
службеног лица у Општинској управи, стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за
ефикасан рад Општинске управе, врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине,
одлукама Скупштине општине, Општинског већа и председника општине.
ТРАЈАЊЕ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ: Рад на положају траје 5 година од дана постављења.
УСЛОВИ ЗА РАД НА РАДНОМ МЕСТУ:
- стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 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 или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит;
најмање пет година радног искуства у струци;
- да је пунолетан држављанин Републике Србије;
- да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
- да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног
односа.
СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ КОЈЕ СЕ ПРОВЕРАВАЈУ У
ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ:
- Стручне оспособљености за рад на положају начелника Општинске управе општине
Ћићевац-усмено путем разговора;

-

-

Знања из области система локалне самоуправе, познавање Закона о локалној самоуправи,
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправеусмено путем разговора;
Вештина комуникација- усмено путем разговора.

ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ДОДАТНИХ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ
КОНКУРСУ: Рајна Поповић, телефон: 037/811- 260.
AДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС: Пријаве са доказима
се подносе на адресу Општинско веће општине Ћићевац, Карађорђева бр. 106 (за Конкурсну
комисију) или непосредно преко писарнице Општинске управе, са назнаком ''За Јавни конкурспопуњавање положаја начелника Општинске управе Ћићевац– не отварати''.
ДОКАЗИ КОЈЕ КАНДИДАТ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ:
- потписана пријава са радном биографијом, наводима о досадашњем радном искуству,
подаци о образовању, контакт подацима (адреса становања, мејл адреса, телефон);
- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) Републике Србије;
- извод из матичне књиге рођених,
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- доказ о најмање пет година радног искуства у струци (потврде, решења и други акти
којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је
стечено радно искуство);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о
положеном државном стручном испиту, достављају уверење о положеном правосудном
испиту);
- очитана лична карта;
- уверење којим доказује да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци;
- за кандидате који су раније радили у државном органу, односно органу аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, уверење да им радни однос није престао
због теже повреде дужности из радног односа;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега (образац 1).
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини, суду или
код јавног бележника.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'',
бр. 18/16 и 95/18- аутен. тумачење), прописано је, између осталог, 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.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима и уверење из казнене евиденције.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред 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 кандитат учинити сам (образац 1). У циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе о којима
службену евиденцију воде други органи. Уколико кандидат не достави попуњену и својеручно

потписану изјаву (образац 1), а документација није потпуна, пријава на конкурс ће бити
одбачена.
Изјава (образац 1) се налази на сајту општине Ћићевац www.cicevac.rs
ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА: Оглас о јавном конкурсу за попуњавање положаја
начелника Општинске управе општине Ћићевац објављује се на интернет презентацији општине
Ћићевац www.cicevac.rs
Обавештење о јавном конкурсу објављује се у дневним новинама ''Вечерње новости'', које се
дистрибуирају за целу територију Републике Србије.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС је 15 дана од дана оглашавања
обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама ''Вечерње новости''.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Општинског већа
општине Ћићевац.
Конкурсна комисија по истеку рока за подношење пријава спровешће изборни поступак
увидом у приложену документацију и усменом провером оспособљености кандидата, само међу
оним кандидатима који испуњавају оглашене услове. Кандидатима међу којима се спроводи
изборни поступак доставља се писмено обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак.
О тачном месту, датуму и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити
благовремено обавештени на контакт адресе (бројеви телефона, електронске поште или кућне
адресе) које наведу у својим пријавама.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и
пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује
закључком.
Сви термини који су у овом конкурсу употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 111-2/19-02 од 14.8.2019. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Звездан Бабић

