На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС
бр.129/2007)члана 93. Статута Општине Медвеђа („Службени гласник града Лесковца“ бр.
18/08),члана 10. Одлуке о општинском правобранилаштву општине Медвеђа 06-33/2015- I од
12.01.2015.године и члана 19.Пословника о раду општинског већа општине Медвеђа општинско
веће општине Медвеђа на седници одржаној 20.01.2015.године донело је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИЗБОР
ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
I - РАСПИСУЈЕ се јавни оглас за избор Општинског правобраниоца на период од 5
(пет) година.
II - VII/1 –степен стручне спреме - ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК
Број извршилаца – 1 (један)
III - Општи услови:
Општи услови које кандидат треба да испуњава сходно чл. 6. Закона о радним односима у
државним органима („Сл.гл.Репбулике Србије“ бр.48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и
49/05) су: 1) да је држављаним Републике Србије; 2) да је пунолетно; 3) да има општу
здравствену способност; 4) да има прописану стручну спрему; 5) да није осуђивано за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чине
неподобним за обављање послова у државном органу, односно недостојним за обављање
правобранилачке функције; 6) да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима
или актом о систематизацији радних места у органу.
IV - Посебни услови:
Уз пријаву на оглас кандидат обавезно подноси следећа документа:
1.Диплома о завршеној стручној спреми – дипломирани правник; 2. Уверење о положеном
правосудном испиту; 3. Потврда о радном искуству од најмање 3 година у струци након
положеног правосудног испита; 4.Извод из матичне књиге рођених; 5.Уверење о
држављанству РС; 6.Уверење о здравственој способности (накнадна достава по доношењу
одлуке о пријему кандидата); 7.Уверење да кандидати нису осуђивани за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које их чини неподобним
за обављање послова у државном органу, односно недостојним за обављање правобранилачке
функције (уверење издаје Полицијска управа); 8. Уверење да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница ( уверење издаје надлежни Суд);
Докази о испуњењу услова достављају се у оргиналу или овереној фотокопији.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Рок у коме се подносе пријаве је 8. дана од дана објављивања огласа.
Пријаве предати на писарници или слати на адресу: Општина Медвеђа – Општинско
Веће општине Медвеђа, са назнаком «Оглас за Општинског правобраниоца», ул. Јабланичка
48 Медвеђа 16240. Контакт тел: 016/891-153; 016/891-138
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
- ОПШТИНСКО ВЕЋЕ –
Број06-59/2015-III од 20.01.2015.godine
М е д в е ђа
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Драгиша Петровић
____________________________

