
На основу члана 56.став 3, 95. 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/2016),члана 56. Закона 

о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-

др.закон),члана 61.став 1 тачка 7.Статута општине Куршумлија(„Сл.лист општине Куршумлија“, 

бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), Правилника о организацији и систематизацији радних 

места у Општинској управи,Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним 

организацијама општине Куршумлија бр. II-02-309 („Сл.лист  Општине  Куршумлија“,бр. 44 /16,),   

и Одлуке Општинског већа општине Куршумлија бр. II-02-215, Општинско веће општине  

Куршумлија оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Орган у коме се положај попуњава:  Општинска управа општине Куршумлија. 

Положај који се попуњава:  Начелник Општинске управе општине Куршумлија на период од 

пет година. 

Опис послова:  Представља Општинску управу, руководи радом Општинске управе, организује 
и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова и радних задатака из делокруга рада 
Општинске управе.Одлучује о правима ,обавезама и одговорностима запослених у Општинској 
управи у складу са Законом, Одлуком о општинској управи и другим прописима донетим на 
основу Закона.Начелника Општинске управе поставља Општинско веће на основу јавног огласа 
на 5 година. 
Поред послова утврђених Законом, Статутом општине Куршумлија,Одлуком о организацији 
општинске управе и Правилником, у складу са начелима утврђеним Законом о одређивању 
максималног броја запослених у јавном сектору, начелник општинске управе, уколико је 
постављен из реда запослених у општинској управи, може обављати и послове предвиђене 
актом о систематизацији као извршилачка радна места. 
 
Услови за кандидата: - да је пунолетан држављанин Републике Србије; 

- Да има прописано образовање; 
- Да испуњава остале услове одређене законом,другим прописом и актом о 

систематизацији радних места; 
- Да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; 
- Да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне 

покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног 
односа                                          

За начелника општинске управе може бити постављено 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 четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци. 
 
Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: 
познавање области из делокруга локалне самоуправе и општинске управе, стручна 
оспособљеност за рад на положају, вештина комуникације, организационе способности и 
вештина руковођења – увидом у податке из пријаве и усменим разговором. 
 
Пријава на јавни конкурс садржи:  име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, број телефона, е-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини 
радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве 
на конкурс. 
Уз пријаву на јавни конкурс,која мора бити својеручно потписана, кандидат подноси следећу 
документацију: 

- Извод из матичне књиге рођених; 



- Уверење о држављанству; 
- Диплома о стручној спреми; 
- Потврда којом се доказује радно искуство у струци од најмање пет година; 
- Потврда надлежног органа да лице није осуђивано на безусловну казну затвора од 

најмање шест месеци; 
- Уверење о положеном државном стручном испиту( лица са положеним правосудним 

испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење 
о положеном правосудном испиту); 

- Исправа којом се доказује 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, издата од стране органа у 
ком је учесник јавног конкурса био у радном односу. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Одредбама члана 9.и члана 103.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 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 кандидат учинити сам. 
Образац изјаве је доступан на сајту општине Куршумлија. 
 

Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње новости“. 
Неблаговремене , недопуштене,неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз 
које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком  
против кога се може изјавити жалба жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема 
закључка.Жалба кандидата не задржава извршење закључка.  
 
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:  Конкурсна комисија ће учеснике 
конкурса који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, чије су пријаве 
благовремене,допуштене,разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази  
обавестити о месту,дану и времену почетка изборног поступка. 
 
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:  Наташа Миленковић 
дипл.правник, тел. 027/ 381-383 локал  121. 
 
Адреса на коју се подносе пријаве: Општина Куршумлија, Конкурсна комисија за избор 
начелника Општинске управе општине Куршумлија, са назнаком - „Пријава на јавни конкурс“, 
ул.Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија.  
 
Објављивање јавног конкурса: Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске 
управе општине Куршумлија објављује се на интернет презентацији општине Куршумлија  
www.kursumlija.org 
Обавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације општине Куршумлија на 
којој је објављен јавни конкурс, објављује се у дневним новинама  „Вечерње новости“ које се 
дистрибуирају на територији Републике Србије. 
 
Број: II-111-5 
У Куршумлији, 31.07.2017.година 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
Радољуб Видић, дипл.ецц 

http://www.kursumlija.org/

