
 

 

Веће Градске општине Звездара, на основу члана 56. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 95. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник 

РС", бр. 21/16, 113/17, 113/17-др.закон и 95/18), члана 11. Уредбе о спровођењу интерног 

и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 95/16), члана 42. Статута Градске општине 

Звездара („Сл. лист града Београда“, број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – испр., 

40/15 и 132/16), оглашава 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 

ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 

на пет година 

 

 

I - Орган у коме се положај попуњава:  

Управа Градске општине Звездара, Београд, Булевар краља Александра бр. 77 

 

II - Положај који се попуњава:  

Заменик начелника Управе Градске општине Звездара – положај у II групи 

 

III - Подаци о радном месту и условима предвиђени Правилником о организацији и 

систематизацији радних места у Управи Градске општине и Општинском 

правобранилаштву Градске општине Звездара: 

Опис посла: Замењује начелника Управе Градске општине у случају његове одсутности 

или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом Градске 

општине, одлукама Скупштине Градске општине, Већа Градске општине и председника 

Градске 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. 

 

 У радни однос може се примити лице под следећим условима: 

- да је пунолетан држављанин Републике Србије, да није правноснажно осуђиван на 

безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да му раније није престајао 

радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице 

локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа. 

 



Рад на положају заменика начелника Управе Градске општине Звездара траје пет 

година, а место рада је Београд, Управа Градске општине Звездара, Булевар краља 

Александра број 77. 

 

IV - Пријава на конкурс садржи:  

- име и презиме кандидата,  

- датум и место рођења,  

- адресу становања, контакт телефон, e-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 и 

одговорности на тим пословима,  

- податке о стручном усавршавању и  

- податке о посебним областима знања. 

Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.  

 

V - Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:  

- Радна биографија са наводима о досадашњем радном искуству, 

- Оригинал или оверена фотокопија Уверења о држављанству (не старије од шест 

месеци),  

- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених  (издата на 
обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику 
РС“, бр.20/09,  145/14 и 47/18);   

- Оверена фотокопија Дипломе којом се доказује стручна спрема;  

- Оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 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 државном органу (лица 

са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном 

стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту), 

- Уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од 

најмање шест месеци (издата након објављивања овог конкурса),  

- Учесници конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно 
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених 
доказа, потребно је да доставе и доказ да им раније није престајао радни однос у 
државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе због теже повреде дужности из радног односа. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног 

бележника или који су оверени пре 01.03.2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама. 

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018) 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 за рад у државним органима, 
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 ће то кандидат учинити сам.  

Образац изјаве доступан је на интернет страници Градске општине Звездара 

www.zvezdara.org.rs, у делу Локална самоуправа/Одељење за општу управу. 

 

VI - У поступку за избор заменика начелника Управе, Конкурсна комисија врши 

проверу и оцењивање: 

 стручне оспособњености за рад на положају заменика начелника Управе Градске 

општине Звездара усменим разговором са учесницима јавног конкурса; 

 познавање закона из области локалне самоуправе: Закон о локалној самоуправи 

("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), Закон о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 

113/17-др. закон и 95/18), Закон о  финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ 

број 62/06...104/16, 96/17-усклађени дин.изн., 89/18-усклађени дин.изн. и 95/18-др.закон) и 

Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ број 18/16 и 95/18), усменим 

разговором са учесницима јавног конкурса 

 вештина комуникације проверава се усменим разговором са учесницима јавног 

конкурса. 

 

VII - Објављивање јавног конкурса: Текст јавног конкурса за попуњавање положаја 

заменика начелника Управе Градске општине Звездара објављује се на интернет 

страници Градске општине Звездара (www.zvezdara.rs) у делу Локална 

самоуправа/Одељење за општу управу, а обавештење о јавном конкурсу и адреса 

интернет странице на којој је објављен оглас у дневним новинама “АЛО" које се 

дистрибуирају за целу територију Републике Србије. 

 

VIII - Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана оглашавања 

обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „АЛО“. 

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и 

пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија 

одбацује закључком. 

 

IX - Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Градска општина Звездара, 

Београд, Булевар краља Александра број 77, са назнаком „за Конкурсну комисију, за јавни 

конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Управе Градске општине 

Звездара“. Пријаве са доказом о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити 

лично на писарници Градске општине Звездара или препорученом пошиљком. 

 

http://www.zvezdara.org.rs/


X - Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су Александра 

Спасојевић и Нада Бељић Бјелајац, запослене Управе Градске општине Звездара, тел. 

011/3405-926 и 011/3405-927, сваког радног дана од 12,00 до 14,00 часова. 

 

XI - Изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за рад на оглашеном радном месту, провера стручне оспособљености, знања и вештина 
које се вреднују у изборном поступку, наведених у тексту јавног конкурса, обавиће се у 
просторијама Градске општине Звездара, улица Булевар краља Александра бр. 77, у 
Београду, а кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве 
телефона или адресе становања или e-mail адресе) које наведу у својим пријавама. 
 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су 

употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. 

 

 

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 

 


