Република Србија
Град Крагујевац
Градскo правобранилаштво
града Крагујевца
Број: 111- 32 /18-IV
Дана: 01.08.2018.године
Крагујевац
Градски правобранилац, у својству руководиоца Секретаријата за послове
Градског правобранилаштва, у складу са одредбама члана 4. став 7. и члана 94.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 21/2016, 113/17 и 113/17- др. закон) и
члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник Републике Србије'',број 95/16) и Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
Број: 112-3855/2018 од 25. априла 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

I Орган у коме се радно место попуњава: Градско правобранилаштво града
Крагујевца, Улица Трг слободе број 3, Крагујевац.
II Радно место којe се попуњава:
Правобранилачки помоћник - 1 извршилац у звању Самостални саветник
Опис послова: обавља послове из делокруга Правобранилаштва, предузима
радње заступања органа града, јавних служби, јавних предузећа и других правних лица
која се финансирају из буџета Града или чији је оснивач Град на расправама пред
судовима и другим државним органима и организацијама; стара се о спровођењу
правоснажних одлука и наплати трошкова; припрема нацрте и предлоге аката, израђује
правобранилачке поднеске и акте, прегледа и копира судске списе, прегледа јавне књиге
(катастар непокретности, регистар привредних субјеката, збирке исправа и друго)
прибавља изводе и преписе из јавних књига, као и документацију из збирки исправа,
учествује у ажурирању базе подтака Градског правобранилаштва, врши друге послове
предвиђене законом и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места из
делокруга Секрeтаријата, по налогу Градског правобраница и његовог заменика.

Услови: 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
правосудни испит, најмање пет година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се у изборном поступку
проверавају: познавање следећих важећих закона Републике Србије - Закон о
парничном поступку, Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о државном премеру и
катастру, Закон о повраћају одузете имовине, Закон о јавној својини, Закон о планирању и
изградњи, Закон о ванпарничном поступку, Закон о експропријацији, Закон о управном
поступку и Закон о управним споровима.

III Место рада: Крагујевац, Улица Трг Слободе бр. 3.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Градско правобранилаштво града
Крагујевца, Улица Трг слободе број 3, 34000 Крагујевац, са назнаком „За јавни конкурс“.
V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Нела Јеремић Илић, тел:
034/306-168.

VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је
учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

- потписана пријава са биографијом (са наведеном адресом за пријем поште и
бројем телефона) и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

- оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту;
- оригинал или оверена фотокопија доказа да кандидат поседује најмање пет
година радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим
пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
- уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима.
Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној
дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9.
став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање
органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3).
Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и
бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две
могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат учинити сам.
Образац изјаве може се преузети у тексту испод јавног конкурса на интернет
презентацији Града Крагујевца www.kragujevac.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган
могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: Радни однос заснива се на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести 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 оглашеним радним местима провера
стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку
обавиће се у просторијама Градског правобранилаштва града Крагујевца. О месту и
времену почетка изборног поступка кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве
телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу
пробном раду од 6 месеци.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће
одбачене закључком Конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Града Крагујевцаwww.kragujevac.rs, огласној табли зграде Управе града и у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање у листу '' Послови''.
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.

Градски правобранилац
Бранко Петронијевић

На основу члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр.
97/08, 104/09 – др.закон, 68/12 – одлука УС и 107/12)1, а ради учествовања на јавном конкурсу за
попуњавања извршилачког радног места Правобранилачки помоћник у Градском
правобранилаштву града Крагујевца, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Сагласан/а сам да се мој ЈМБГ, користи искључиво у сврху прикупљања података који се
односе на доказ2:

1. Уверење о држављанству, упис извршен у књигу држављана у општини
________________________________ (навести општину/месну канцеларију),
2. Извод из матичне књиге рођених, упис извршен у МКР општине ____________,
3. Уверење о положеном правосудном испиту, положеног дана ____________. године, пред
комисијом ________________________________________ (навести државни орган),

...................................
(ЈМБГ даваоца изјаве)

........................................
(место и датум)

.............................................
(потпис даваоца изјаве)

___________________________________________________________________________
1

Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник
РС”, бр. 97/08, 104/09 – др.закон, 68/12 – одлука УС и 107/12)1 , орган власти обрађује податке без
пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања послова из своје надлежности
одређених Законом у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране
земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, односно
финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог
јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог пристанка лица.

2

Потребно је заокружити број испред доказа који ће учесник конкурса сам прибавити.

На основу члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”,
број 18/2016)1, а ради учествовања на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места
Правобранилачки помоћник у Градском правобранилаштву града Крагујевца, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити и доставити, до истека рока за
подношење пријава на наведени јавни конкурс, доказ2 :

1. Оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству,
2. Оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
3. Оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном правосудном испиту,

........................................
(место и датум)

.............................................
(потпис даваоца изјаве)

___________________________________________________________________________
1

Сагласно одредби члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, број 18/2016), у постуку који се окреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органе, захтев за
покретање постука ће се сматрати неуредним.
2

Потребно је заокружити број испред доказа који ће учесник конкурса сам прибавити.

