Веће градске општине Сопот на основу члана 95. и 96.Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016), члана
11,12,13,14.и 15. 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 члана 39.Статута градске општине Сопот („Службени лист града Београда“,
бр.45/08, 12/10 и 36/13), оглашава:
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СОПОТ
I Орган у коме се положај попуњава:
Управа градске општине Сопот, ул.Космајски трг бр. 5, 11450 Сопот
II Положај који се попуњава:
Начелник Управе градске општине Сопот, на период од 5 година у звању службеника на
положају, предвиђено Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Управи градске општине Сопот.
Услови: Начелник Управе градске општине Сопот може бити лице које има 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 4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и најмање пет године радног искуства у струци.
III Место рада: Сопот, ул.Космајски трг 5
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Управа градске општине Сопот- Конкурсна комисија,
ул.Космајски трг бр.5, Сопот 11450, са назнаком: „Пријава на конкурс за попуњавање
положаја“.
V Лице које је задужено за давање обавештења: Јелена Живковић, диплoмирани правник,
телефон 011/8251-155.
VI Услови за кандидата:
- да је пунолетан држављанин Републике Србије;
- да учеснику конкурса раније није престао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа;
- да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
-да има положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.

VII У изборном поступку, Конкурсна комисија врши проверу и оцењивање:
1.Стручне оспособљености за рад на положају начелника Управе градске општине Сопотусмено, путем разговора
2.Знање из области система локане самоуправе (познавање Закона о локалној самоуправи,
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Закона о
буџетском систему)- усмено, путем разговора
3.Вештина комуникације- усмено, путем разговора.
VIII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече од
дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње новости“.
IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- потписана пријава са биографијом (име и презиме, радна биографија, јединствени матични
број, адреса и број телефона);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- уверење из Министарства унутрашњих послова-Полицијске управе да није правноснажно
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци;
-оргинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима.
Одредбом члана 9. и члана103. 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 државном стручном испиту за рад у државним органима, односно 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.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и
пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија ће
одбацити закључком.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
Број: 111-1/2017-IV од 24.маја 2017.године
ПРЕДСЕДНИК
Живорад Милосављевић, с.р.

