
 
 
                                                                                       
На основу члана  56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ број 129/07), члана 55. Статута Градске општине Барајево – пречишћени 
текст („Службени лист Града Београда“ број 30/10 и 40/2013) и Закључка о 
расписивању јавног огласа за  постављење начелника Управе градске општине 
Барајево, број 06-6/2014-51, од 24.2.2014. године, Веће градске општине Барајево, 
ОБЈАВЉУЈЕ 
 
                                                     ЈАВНИ ОГЛАС 

ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 
 
 
I- Објављује се  јавни оглас за постављење начелника Управе градске општине 
Барајево, на одређено време од 5 година. 
Место рада: Управа градске општине Барајево. 
Број извршилаца: 1 извршилац за место начелника  
 
II- За начелника Управе градске општине Барајево, може конкурисати лице које 
испуњава следеће услове: 
 
Посебне услове прописане Законом о локалној самоуправи 
1.Да има завршен правни факултет. 
2.Да има најмање 5 година радног искуства. 
3.Да има полoжен стручни испит за рад у органу државне управе. 
 
Опште услове прописане Законом о радним односима у државним органима 
1.Да је држављанин Републике Србије. 
2.Да није осуђен за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. 
3.Да је здравствено способан  
 
III- Уз пријаву на јавни оглас, кандидат је дужан да приложи следећу 
документацију: 
1.Кратку биографију. 
2.Извод из матичне књиге рођених. 
3.Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци. 
4.Диплому правног факултета. 
5.Уверење о положеном стручном испиту. 
6.Уверење да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци. 
7.Уверење о некажњавању, не старије од 6 месеци. 
8.Оверену копиjу радне књижице, као доказ о радном искуству. 
9.Очитану личну карту или оверену копију личне карте. 
 



 
III- Сва документа неопходно је приложити у оригиналу или овереној копији, а 
изабрани кандидат је у обавези да, пре уручења решења о постављењу, достави и 
уверење о општој здравственој способности. 
 
 
IV- Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у дневном 
листу „Данас“. Пријаве са доказима о испуњавању услова се подносе препоручено, 
поштом, на адресу: Веће градске општине Барајево - Служба за скупштинске 
послове, Светосавска бр.2, са назнаком: за постављење начелника Управе градске 
општине Барајево, или лично на писарници градске општине Барајево 
 
V- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.  
  
VI- За све информације, контакт телефон: 064-8756 006-секретар СО Барајево. 
 
                                                    ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ 

Број:06-6/2014-51/1  од  24. фебруара 2014.године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бранка Савић                                                                                             

 
 
 
Оглас је објављен у дневном лису „Данас“ од 03.10.2014. године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 


