Република Србија
Општина Пријепоље
Општинско веће
Број: 112-92/17
Дана: 21.08. 2017.године
Пријепоље

На основу члана 53. став 1. Закона о правобранилаштву ("Сл. гласник РС", бр.
55/2014), члана 61. став 1. тачка 7a., Статута општине Пријепоље (''Службени гласник
општине Пријепоље'', бр. 4/09 , 12/14 и 19/16), члана 8. Одлуке о Општинском
правобранилаштву (''Службени гласник општине Пријепоље''број 10/2014), члана 48.
Пословника Општинског већа општине Пријепоље (''Службени гласник општине
Пријепоље'', бр. 6/12 , 1/15 и 14/16 и 6/17 ) ,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
РАСПИСУЈЕ И ОГЛАШАВА
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Постављење се врши на период од пет година.
Услови:
а) Општи услови:
- да је држављанин Републике Србије,
- да је пунолетан,
- да има прописану стручну спрему,

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

- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу.

б) Услови прописани чланом 8. Одлуке о општинском правобранилаштву
(„Службени гласник општине Пријепоље“, бр. 10/14):
- завршен Правни факултет,
- положен правосудни испит и
- најмање 5 година радног искуства у струци.
Уз пријаву на јавни оглас приложити следећу документацију у оргиналу или у
овереној фотокопији:

-

Извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству,
диплому о завршеном Правном факултету,
доказ о положеном правосудном испиту,
доказ о радном искуству,
исправе којима се доказује да раније није престајао радни однос у државном органу,
односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже
повреде дужности из радног односа.
уверење Министарства унутрашњих послова - Полицијске управе да није
правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (не
старије од 6 месеци),

Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/2016) 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.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном правосудном
испиту.
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 изјаве објављен је уз Јавни конкурс за постављeње Општинског
правобраниоца општине Пријепоље, на инетернет презентацији општине Пријепоље
www.prijepolje.rs .
Пријаве на јавни конкурс са доказима о испуњењу услова јавног конкурса,
доставити у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на јавни оглас за постављење
Општинског правобраниоца Општине Пријепоље“, на адресу:
Општина Пријепоље - Општинско веће, Трг Братства и јединства, бр.1. Пријепоље.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања у
публикацији ''Послови''.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О КОНКУРСУ
У периоду од 10–13 часова:
управљање кадровима.

Горица Костић, тел. 033-714 073, Служба за
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Зиндовић

