Датум оглашавања: 22.02.2017. године
Датум истека рока за пријављивање: 09.03.2017. године
На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07,
109/2012), члана 50. и члана 95., 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), члана 47. Статута Градске општине Медијана ( ''Службени
лист Града Ниша'', бр.124/08, 109/2012)
Веће Градске општине Медијана оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
ОРГАН У КОМЕ СЕ ПОПУЊАВА ПОЛОЖАЈ:
Управа Градске општине Медијана, Ниш
ПОЛОЖАЈ КОЈИ СЕ ПОПУЊАВА:
Начелник Управе Градске општине Медијана
ОПИС ПОСЛОВА: Представља Управу Градске општине Медијана, организује и
обезбеђује законито, стручно и ефикасно обављање послова у Управи Градске општине
Медијана, одлучује о правима и обавезама из радног односа запослених лица у Управи
Градске општине Медијана, доноси правилнике, наредбе, упутства и решења, решава
сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица у Управи, врши
дисциплинска и друга овлашћења према запосленима, стара се о обезбеђивању
материјалних и других услова за ефикасан рад Управе, одговоран је за законитост рада
Управе, обавља и друге послове у складу са Законом, одлукама Града Ниша и Градске
општине Медијана. Начелник за свој рад и рад Управе одговара Скупштини и Већу
Градске општине Медијана.
УСЛОВИ: 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, најмање пет
година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, држављанство
Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетно лице, да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине
или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Управе
Градске општине Медијана, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина
комуникације, вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања,
организационе способности и вештина руковођења – увидом у податке из пријаве,
приложених доказа и разговором, о чему ће кандидати бити обавештени писменим
путем.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место
рада је Ниш, Градска општина Медијана, Управа градске општине, ул. Париске комуне
бб.

Рок за подношење пријаве на конкурс: 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од
дана када је обавештење о јавном конкурсу оглашено у дневним новинама ''Danas''.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима,
податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на
конкурс мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се
доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о
положеном правосудном испиту).
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или
суду или од јавног бележника.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Градска општина Медијана, Управа
Градске општине, Конкурсна комисија, са назнаком ''За јавни конкурс - попуњавање
положаја Начелника Управе Градске општине Медијана”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Цветић Бисерка, тел. 018/532-994,
Управа Градске општине Медијана.
Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени све потребне доказе, Конкурсна комисија одбацује закључком против
кога се може изјавити жалба Жалбеној комисије Управе Градске општине Медијана у
року од 8 дана од дана пријема закључка.
Овај оглас о јавном конкурсу објављује се на интернет страници Градске општине
Медијана, а обавештење о јавном конкурсу у дневном листу ''Danas''.
У Управи Градске општине Медијана може се извршити увид у акт о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у органу у ком се попуњава положај који је
предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају
природни мушки и женски род лица на које се односе.
Број: 031-2/136-2017/01
У Нишу, 20.02.2017. године
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА
ПРЕДСЕДНИК
Милан Крстић

