Në bazë të nenit 46. Ligji mbi administraten lokale (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 129/2007). neni
93. Statuti i komunës së Medvegjës (“Gazeta zyrtare e qytetit të Leskovcit” numër 18/08 dhe 38/08),NENI
10.Vendimi për prokurorin komunal të komunës së Medvegjës 06-33/2015-I nga 12.01.2015 të vitit dhe
neni 19.Rregullorja për punë të Kshillit komunal të komunës së Medvegjës, Këshilli komunal i komunës
së Medvegjës në seancën e mbajtur më 20.01.2015 të vitit ka miratuar

VENDIMI
MBI SHPALLJEN E KONKURSIT PUBLIK PËR ZGJEDHJEN E
PROKURORIT KOMUNAL TË KOMUNËS SË MEDVEGJËS

I – SHPALLET konkursi publik për zgjedhjen e prokurorit Komunale të komunës së Medvegjës në
periudhen kohore prej 5 (pesë) vite.
II – VII/1-shkalla e kvalifikimit – JURIST I DIPLOMUAR
Numri i kryerësve – 1 (një)
III – Kushtet themelore:
Kushtet themelore të cilat kandidati duhet ti plotësoj sipas nenit 6. Ligji mbi mardhënjen e punës
në organet shtetërore (“Gzaeta zyrtare e Republikës së Serbis” nr. 48/91, 44/98, 49/99,34/01,39/02
dhe49/05 ) janë: 1) të jetë shtetas i Republikës së Sërbis 2)të jetë person i moshes madhore (mbi 18
vite) 3) të ketë aftësin themelore të shëndetit 4)të ketë kualifikim profesional të kërkuar 5) që nuk ishte i
denuar për ndo një veper penale në denim më kushtë të burgut prej më së paku 6. muaj ose për vepër e
dënueshme të cilat e bëjnë të pa përshtatur për kryerjen e punëve në organet shtetërore apo të padenjë
për kryerjen e funkcionit të prokurorit; 6) që ti plotësoj kushtet tjera të përcaktuara me ligjë, rregulla tjera
ose me aktin mbi sistematizimin e vendeve të punës në organin.
IV – Kushtet e posaqëme:
Me paraqitjen e konkursit të kandidatit duhet të parqesi dokumentacionet në vijim:
1.Diploma mbi përfundimin e kualifikimit profesional- jurist i diplomuar, 2. Qertifikata mbi kryerjen
e povimit gjyqësor; 3. Dëshmi mbi provojen e punës prej më së paku 3. viteve në profesionin pas
japëjës së provimit gjyqësor, 4. Qertifikata nga libri am i lindjes, 5. Qertifikata e nënështetësis së RS, 6.
Qertifikata e aftësis shëndetësore (dorzimi pas miratimit të vendit mbi pranimin e kandidatit) 7. Vërtetimi
që kandidatet nuk janë të denuar për vepra penale në denim pa kushtë të burgut prej më së paku 6. muaj
ose për vepër e denueshme të cilat e bëjnë të pa përshtatur për kryerjen e punëve në organet shtetërore
apo të padenjë për kryerjen e funkcionit të prokurorit (vërtetimin e lëshon Administrata Policore), 8.
Vërtetimi që personi nukë është nënë hetime dhe nuk i janë bërë akuza (qertifikaten e lëshon Gjyqi
kompetent),
Dëshmia mbi plotësimi e kushteve dorzohen origjinal ose si kopije e vërtetuar.
Aplikacionet e pakompletuara dhe të vona nuk do të merren në shqyrtim.
Afati në të cilin paraqiten apikacionet ëshë 8. ditë nga dita e shpalljes së konkursit në pubikimin.
Aplikimet të dërgohen në shkresore ose të dërgohen në adres: Komuna e Medvegjës – Këshilli
komunal, më shënim “Konkursi për prokurorin Komunal”,rruga.Jabllaniqka 48 Medvegja 16240.Kontakt
tel:016/891-153; 016/891-138
KOMUNA E MEDVEGJËS – KËSHILLI KOMUNAL
Numër: 06-59/2015-III prej 20.01.2015 të vitit
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