
Република Србија           
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
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Бачки Петровац, Коларова 6 
 
 
 На основу чл. 56. ст. 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон и 101/2016 - др. закон и 47/2018), чл. 95. ст. 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017 - др. закон), чл. 12.  
ст. 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/2016) и чл. 96. ст. 1. Статута 
Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), 
Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 62. седници, одржаној дана 24.09.2018. године, 
расписује и оглашава 
 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С 
за попуњавање положаја начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац 

 
I Орган у којем се положај попуњава: Општинска управа Општине Бачки Петровац са седиштем у Бачком 
Петровцу, Коларова 6. 
 
II Положај који се попуњава: начелник Општинске управе, звање: службеник на положају, место рада: 
Бачки Петровац, Коларова 6; трајање рада на положају: 5 година. 
 
III Опис послова положаја који се попуњава: руководи радом Општинске управе, организује рад 
Општинске управе, доноси решења и друга општа акта из надлежности Општинске управе, одлучује о 
правима, обавезама и одговорностима запослених и постављених лица у Општинској управи, одлучује о 
одговорности запослених и постављених лица у Општинској управи, учествује у раду Општинског већа и 
врши друге послове утврђене законом, Статутом општине и општинским прописима. 
 
IV Услови за обављање послова положаја који се попуњава:  

- да је пунолетан држављанин Републике Србије;  
- стечено високо образовање дипл. правник, (из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља правних и друштвених хуманистичких наука) 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;  
- најмање пет година радног искуства у струци;  
- познавање словачког језика и писма;  
- познавање рада на рачунару;  
- 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. 



VI Стручне оспособљености, знање и вештине које се оцењују у изборном поступку: познавање Закона о 
локалној самоуправи, Закона о финансирању локалне самоуправе, Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Статута 
Општине Бачки Петровац и Одлуке о организацији Општинске управе Општине Бачки Петровац. 
 
VII Начин провере стручне оспособљености, знање и вештина које се оцењују у изборном поступку: 
Конкурсна комисије обавља усмени разговор са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни 
поступак у складу са одредбама чл. 22. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. 
 
VIII Објављивање огласа о јавном конкурсу: Оглас о јавном конкурсу се објављује најкасније до 
28.09.2018. године на званичној интернет презентацији Општине Бачки Петровац www.backipetrovac.rs, а 
обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас се објављује 
29.09.2018. године у дневним новинама „Дневник“ на српском језику и писму, као и у недељним 
новинама „Hlas ľudu“ на словачком језику и писму. 
 
IX Рок у коме се подносе пријаве на јавни конкурс: Рок за подношење пријава траје 15 дана од дана 
објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Дневник“, као и у недељним 
новинама „Hlas ľudu“, односно од 30.09.2018. до 15.10.2018. године.  
 
X Особа задужена за давање додатних обавештења о јавном конкурсу: Светослав Мајера, контакт 
телефон: 021/780-378, сваког радног дана од 8 до 15 часова. 
 
XI Адреса на коју се подносе пријаве: Општинско веће Општине Бачки Петровац, Конкурсна комисија за 
спровођење изборног поступка за попуњавање положаја начелника Општинске управе Општине Бачки 
Петровац, Коларова 6, 21470 Бачки Петровац са назнаком „Пријава на Јавни конкурс за попуњавање 
положаја начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац“. 
 
XII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 

- потписана радна биографија са контакт телефоном и по могућности интернет адресом;  
- фотокопија личне карте а ако је лична карта са чипом испис очитане личне карте; 
- уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
- диплома  или уверење о стеченом образовању (и решење о признавању стране дипломе по 

потреби);  
- уверење о положеном државном стручном испиту а лица са положеним правосудним испитом 

уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о 
положеном правосудном испиту; 

- потврда о радном искуству (из које треба да се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у којем периоду је стечено радно искуство); 

- доказ о познавању словачког језика и писма и рада на рачунару (диплома, сведочанство или 
потврда надлежног органа, школе, односно факултета); 

- уверење МУП-а из казнене евиденције (не старије од шест месеци); 
- за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне 

покрајине или јединице локалне самоуправе, потребно је доставити 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; 

http://www.backipetrovac.rs/


- изјава о сагласности кандидата да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и 
обрађивати личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су 
неопходни у поступку одлучивања, те у којој се кандидат уједно опредељује да ли ће сам 
прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо њега (образац изјаве се може преузети на интернет презентацији Општине Бачки Петровац 
у прилогу јавног конкурса). 

 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији овереној од стране надлежног органа за 

оверу потписа, рукописа и преписа. 
Кандидат који не достави доказ о познавању словачког језика и писма и рада на рачунару 

подлеже обавезној практичној провери знање и вештина у току изборног поступка. 
Одредбом чл. 9. и чл. 103. Закона о општем управном поступку („Сл. 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 МУП-а из казнене евиденције; уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном 
испиту; уверење да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно 
органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног 
односа. 

 
XIII Изборни поступак: Изборни поступак спроводи Конкурсна комисија. По истеку рока за подношење 
пријава на јавни конкурс, Конкурсна комисија прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и 
саставља списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Изборни поступак спроводи се 
само међу оним кандидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава. 
У изборном поступку се врши оцењивање стручне оспособљености, знања и вештина кандидата који 
учествују у изборном поступку, према критеријумима и мерилима прописаним за избор. Кандидатима 
међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање радног места доставља се писмено 
обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак. Кандидати се обавештавају и путем интернет 
адресе, ако је дата, као и телефонским путем.  
 
XIV Избор кандидата: По окончаном изборном поступку Конкурсна комисија у року од 15 дана саставља 
листу за избор од највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за 
избор. Конкурсна комисија доставља Општинском већу листу за избор са записницима о предузетим 
радњама у току изборног поступка. Решење о избору кандидата са листе за избор доноси Општинско веће 
у року од 15 дана од пријема листе за избор. 
 
НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз 
које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком против 
којег се може изјавити жалба жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема закључка. 
 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
    Срђан Симић 


