На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 129/07,
83/14-др закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 95. став 1. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број
21/16, 113/17 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 са(Службени гласник РС“ број 95/16),
Општинско веће општине Ариље, објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање положаја - постављење начелника
Општинске управе општине Ариље на период од 5 година

Орган у коме се попуњава положај: Општинска управа општине Ариље
Положај који се попуњава: Начелник Општинске управе општине Ариље
Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и
надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и
обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу
организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са
законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника
општине.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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; познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет);
да је пунолетан држављанин Републике Србије; да није правноснажно осуђиван на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да му раније није престајао радни однос
у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због
теже повреде дужности из радног односа.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др. закон и 47/18), Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“ број 21/16, 113/17 и 95/18) и Закона о општем управном поступку (“Службени
гласник РС“ број18/16 и 95/18-аутентично тумачење) - усменом провером.
Датум оглашавања: 12.08.2021. године на интернет презентацији општине Ариље
https://arilje. org. rs .
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана о дана објављивања обавештења
о јавном конкурсу у дневним новинама Информер.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Миљана Вукотић, телефон
064 849 7305 .

Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Општинско веће општине Ариље,
Светог Ахилија 53, Ариље, са назнаком „За јавни конкурс- попуњавање положаја“.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: пријава са радном биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству; фотокопија личне карте односно одштампан
очитан извод; оверена фотокопија дипломе; оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци( потврде, решења или други акти на основу којих се доказује на
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
уверење о држављанству Републике Србије; уверење којим се доказује да кандидат није
правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; уверење да
радни однос није престао због теже повреде дужности из радног односа (само за кандидате
који су раније радили у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе); изјава којом 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).
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима и
уверење из казнене евиденције.
Изјава (образац 1) налази се на сајту општине Ариље https://arilje. org. rs .
Спровођење изборног поступка: са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве и потпуне (уз које су приложени сви потребни докази) и који
испуњавају услове за рад на положају, изборни поступак спровешће се у просторијама
Општинске управе општине Ариље, у Ариљу, Светог Ахилија 53, након истека рока за
подношење пријава. Сваки члан Конкурсне комисије вреднује оценама од 1 до 3 одговоре
кандидата на постављена питања и то: оценом 3 -тачан одговор, оценом 2- делимично тачан
одговор и оценом 1-нетачан одговор, након чега сачињава листу за избор кандидата.
О тачном месту, датуму и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити
благовремено обавештени на контакт телефон или адресу коју наведу у пријави.
Трајање постављења на положај: 5 (пет) година од дана постављења.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
из које нису приложени сви тражени докази, биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија образована од стране Општинског већа општине
Ариље.
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