Сагласно члану 56. ст. 1 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број 129/2007), и члану 130. Статута општине Чока
(„Службени лист општине Чока“ број 3/2011), Општинско Веће општине
Чока, на својој седници одржаној дана 18.07.2016. године, расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
I
Расписује се јавни оглас за постављање начелника Општинске управе
општине Чока.
II
Начелник општинске управе руководи Општинском управом као
јединственим органом, а поставља га Општинско веће општине Чока на
период од 5 година.
III
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које, поред
услова предвиђених чланом 6. Закона о радним односима у државним
органима (''Сл. гласник РС'', бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002,
49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005) , испуњава и следеће услове:
1. да има завршен Правни факултет,
2. да има положен испит за рад у органима државне управе,
3. да има најмање 5 (пет) година радног искуства у струци.
IV
Уз пријаву на јавни оглас, подноси се следећа документација, као доказ о
испуњавању горе наведених услова:
1) Уверење о држављанству,
2) Извод из матичне књиге рођених,
3) Лекарско уверење (доказ опште здравствене способности),
4) Уверење из казнене евиденције (подаци о осуђиваности, односно,
неосуђиваности кандидата), односно, да против кандидата није
покренута истрага, нити је подигнута оптужница или оптужни предлог
за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној
дужности,
5) Диплома правног факултета,
6) Уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе,
7) Биографија кандидата, уз коју наводи податке о претходном
запослењу и стеченом радном искуству у струци (прилаже се потврда

послодавца као доказ о стеченом радном искуству, фотокопија радне
књижице, уговор о раду, решење о заснивању радног односа,
решење о распоређивању и сл.)
Тражена документација подноси се у оригиналу, овереној фотокопији или
фотокопији, а Општинско веће задржава право да изврши увид у
оригиналну документацију ( за ону која је поднета у фотокопији, ради
утврђивања истоветности ), односно да изврши проверу података о радном
искуству у струци. Кандидат који има положен правосудни испит, прилаже
доказ о положеном правосудном испиту, уместо уверења о положеном
стручном испиту за рад у органима државне управе.
Конкурс је отворен 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана његовог
објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање,
''Службеном листу општине Чока'' и на званичној интернет презентацији
општине Чока, www.coka.rs.
Пријаве на оглас се подносе лично ( у пријемној канцеларији бр.1
Општинске управе Чока) или препорученом пошиљком Општинском Већу
општине Чока, ул. Потиска бр.20, 23320 Чока, са назнаком „пријава на јавни
оглас за постављање начелника општинске управе Чока“.
Неблаговремене и неуредне (непотпуне, односно некомплетне) пријаве
неће се узети у разматрање.
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