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SZENTTAMÁS KÖZSÉG
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XLIV évfolyam
_________Szenttamás,
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_ _ ___
____
Szám: 7
_______________________________
_Megjelenik szükség szerint_____________________________
_____________________________
38.
A munkanélküliek foglalkoztatásáról és biztosításáról szóló törvény 28. szakasz 3. bekezdése (Szerb Köztársaság
Hivatalos Közlönye, szám: 2009/36, 2010/88
/88, 2015/38, 2017/113 és 2017/113- más törvény)
törvény és Szenttamás Község
Helyi Foglalkoztatási Tanácsának megalakulásáról szóló határozat V. pontja (Szenttamás
Szenttamás Község Hivatalos Lapja
Lapja,
szám: 2006/8) és Szenttamás
zenttamás Község Statútuma 63. szakasz 1. bekezdés 9) pontja alapján (Szenttamás Község
Hivatalos Lapja, szám: 2019/4 és 2019/20
/20), Szenttamás Község Elnöke meghozta a
VÉGZÉST
SZENTTAMÁS KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI TANÁCS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS
KINEVEZÉSÉRŐL

I FELMENTIK Szenttamás Község Helyi Foglalkoztatási Tanácsának tagjait és elnökét, akik a következők:
S. sz
1.
2.
3.
4.
5.

Család és utónév
Alargić Milena
Debejački Radivoj
Šandin Zdravko
Džekov Đorđe
Pajdl Béla

Tisztség a
tanácsban
elnök
tag
tag
tag
tag

Képviselő
Helyi önkormányzat
Helyi önkormányzat
Reprezentatív szakszervezet
Munkaadók Egyesülete
Nemzeti foglalkoztatási szolgálat

II Szenttamás Község Helyi Foglalkoztatási Tanácsába KINEVEZIK 4 évre a következő tagokat:
S.sz
1.
2.
3.
4.
5.

Család és utónév
Zarić Milica
Fusko Marijana
Šandin Zdravko
Džekov Đorđe
Nikolić Nataša

Tisztség a
tanácsban
elnök
tag
tag
tag
tag

Képviselő
Helyi önkormányzat
Helyi önkormányzat
Reprezentatív szakszervezet
Munkaadók Egyesülete
Nemzeti foglalkoztatási szolgálat

III A Helyi Foglakoztatási Tanács feladata véleménynyilvánítás és ajánlattevés a helyi önkormányzat
felettes szerveinek, a következőkkel
kezőkkel kapcsolatban:

helyi foglalkoztatási tervek meghozatala

nyilvános munkák szervezése és a munkanélküliek bekapcsolás a foglalkoztatásba

pótoktatás és képzés valamint

más foglalkoztatással
tatással kapcsolatos kérdések
IV Szenttamás Község Helyi Foglakoztatási Tanács szükségleteire a szakmai és adminisztratív-technikai
adminisztratív
közigazgatási-és társadalmi tevékenységek valamint emberi erőforrások
munkákat Szenttamás Község Általános közigazgatási
osztálya látja el.
V E végzést közzé kell tenni Szenttamás Község Hivatalos Lapjában.
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
ELNÖKE
Szám: 02-17/2021-II
Kelt: 2021.04.09

SZENTTAMÁS KÖZSÉG
ELNÖKE
Radivoj Debejački, s.k.
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39.
Az önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (SZK Hivatalos Közlöny, szám: 2007/129, 2014/83 - más
törvény, 2016/101 – más törvény és 2016/47), Szenttamás Község Statútuma 67. szakasz (Szenttamás Község
Hivatalos Lapja, szám 2019/4 és 2019/20), határozatok a Községi Tanácsról 2. és 38. szakasz ( Szenttamás Község
Hivatalos Lapja, szám 2008/10 és 2017/10) és Szenttamás község Községi Tanácsának Ügyrendje 66. szakasz 1.
bekezdés (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, szám 2009/2, 2017/11 és 2017/26) alapján, a Községi Tanács
2021.03.24-én megtartott 15. ülésén meghozta a
VÉGZÉST
EMLÉKMŰÁLLÍTÁSI BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL
I
Bizottság alakul emlékmű állítására, mint állandó szakmunkaszervezet, amelynek
1.
2.
3.
4.
5.

Zarić Milica
Ljuština Bogdan
Каćanski Svetozar
Martin Gabriella
Filipović Jelena

tagjai a következők:

Szenttamás Község elnökhelyettese
a szenttamási SUBNOR képviselője
Képzőművészeti Kar
építészmérnök
Tartományi Műemlékvédelmi Intézet képviselője

Elnök
Tag
Tag
Tag
Tag

II
A bizottság feladata, hogy szakértői munkaszervezetként elemezze az emlékmű állítására, eltávolítására vagy
áthelyezésére irányuló
kezdeményezést Szenttamás község területén, valamint, hogy vegyen át minden egyéb
tevékenységet, amelyet az emlékek állításáról és karbantartásáról szóló határozat meghatároz Szenttamás község
területén.
III
A bizottság szükségleteire a szakmai és adminisztratív feladatokat Szenttamás Község Közigazgatási Hivatalának
Településrendezési, épitési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi részlege látja el.
IV
E végzés hatálybalépésével megszűnik a 2016.07.05-én meghozott 06-60-10-2 / 2016-III számú, végzés az
emlékmű állításával foglalkozó bizottság megalakításáról, valamint a 2017.07.05-én meghozott 06-80-10-6/2017-III
számú végzés a emlékmű állításával foglalkozó bizottság megalakításáról szóló végzés módosításáról és a 2018.11.29-én
meghozott 06-125-17/2018-III számú végzés módosításáról szóló végzés a emlékmű állításával foglalkozó bizottság
megalakításáról.
V
Ezen végzés meghozatala napján lép hatályba és meg kell jelentetni Szenttamás Község Hivatalos Lapjában.
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCS
Szám: 06-30-7/2021-III
Kelt: 2021. 03.24

SZENTTAMÁS KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCSÁNAK ELNÖKE
Radivoj Debejački s.k.

Az önkormányzatról szóló törvény 56. szakasza (SZK Hivatalos Közlöny, szám 2007/129, 2014/83 –más
törvény, 2016/101 –más törvény és 2018/47), az autonóm tartományokban és a helyi önkormányzati egységekben
foglalkoztatottakról szóló törvény 95. szakasza (SZK Hivatalos Közlöny, szám 2016/21, 2017/113, 2018/95,
2017/113 – más törvény, 2018/95 – más törvény, 2019/86- más törvény és 2020/157- más törvény), Szenttamás
Község Statútumának 67. szakasza (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, szám 2019/4 és 2019/20) és határozatok
Szenttamás Községi Tanácsáról 2. és 38. szakasza alapján (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, szám 2008/10 és
2017/10), a Községi Tanács 2021.04.14-én megtartott 17. Ülésén meghozta a következő
HATÁROZATOT
NYÍLT PÁLYÁZAT MEGHIRDETÉSÉRŐL
A Szenttamási Községi Közigazgatási Hivatalának vezetője
TISZTSÉGÉNEK BETÖLTÉSÉRE
I
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Nyilvános pályázatot hirdetnek vezetői tisztség betöltésére- Szenttamás Község Közigazgatási Hivatal
vezetőjének kinevezésére, öt éves időtartamra.
II
Ennek a döntésnek szerves része a nyilvános pályázat az állás betöltésére – Szenttamás Község Közigazgatési
Hivatala vezetőjének kinevezése.
III
Ezt a határozatot meg kell jelentetni Szenttamás Község Hivatalos Lapjában.
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCS
Szám: 06-38-15/2021-III
Kelt: 2021.04.14

SZENTTAMÁS KÖZSÉGI TANÁCSÁNAK
ELNÖKE
Radivoj Debejački, s.k.
***

Szenttamás község Községi Tanácsa, az autonóm tartományokban és a helyi önkormányzati egységekben
foglalkoztatottakról szóló törvény 95. szakasz 1. bekezdése alapján (SZK Hivatalos Közlöny, szám: 2016/21,
2017/113, 2018/95, 2017/113 – más törvény, 2018/95- más törvény, 2019/86- más törvény és 2020/157- más
törvény), az önkormányzatról szóló törvény 56. szakasz (SZK Hivatalos Közlöny, szám 2007/129, 2014/83 –más
törvény 2016/101 –más törvény és 2018/47), az Autonóm tartományokban és helyi önkormányzatokban lévő
munkakörök betöltésére irányuló belső és nyílt pályázat lebonyolításáról szóló rendelet 12.szakaszának 2. bekezdése
(SZK Hivatalos Közlöny, szám 2016/95), Szenttamás Község Statútuma 67. szakasz
1. bekezdés 12) pont
(Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 2019/4 és 2019/20) alapján Szenttamás Községi Tanácsa 2021.04.14-én
megtartott 17. ülésén meghirdeti az alábbi
NYÍLT PÁLYÁZATOT
A Szenttamási Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
TISZTSÉGÉNEK BETÖLTÉSÉRE
I A betöltésre váró tisztség az alábbi szervhez tartozik
Szenttamás Községi Közigazgatási Hivatala, Szabadság tér 2, Szenttamás
II Betöltendő tisztség
Szenttamás Községi Közigazgatási Hivatalának vezetője – tisztség az I csoportban, tisztviselők száma 1.
A teendők ismertetése: Irányítja és összefogja a Közigazgatási Hivatal működését, tervezi, utasítja és felügyeli
a Közigazgatási Hivatal müködését, egybehangolja a Közigazgatási Hivatal szervezeti egységeinek müködését, és
gondoskodik egységes szervként történő működéséről, megteremti a Közigazgatási Hivatal kötelékébe tartozó
szervezeti egységek együttmüködését, a törvénnyel, a Községi Alapszabállyal, a Képviselő-testület, a Községi Tanács
és a Községi Elnök döntéseivel összhangban egyéb teendőket lát el.
Feltételek:
szakmai képesítés: felsőoktatását a jogtudományok tudományágban, akadémiai alapképzésen legalább 240
kreditpont tartamban, mesterképzésen, mesterfokú szakképzésen, akadémiai szaktanulmányokon,
szakképzési szaktanulmányokon, illetve legalább négyéves alap- vagy speciális képzésen szerezte meg.
munkatapasztalat: legalább öt év munkatapasztalattal rendelkezik szakmájában
sajátos feltételek: teljesítette az állami szakvizsgát, számítógépes ismeretekkel (MS Office csomag és
internet) rendelkezik
A választási eljárásban az alábbi képességeket, tudást és jártasságot ellenőrzik: A helyi
önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlöny, szám 2007/129, 2014/83 – más törvény, 2016/101 –más
törvény és 2018/47), a költségvetésről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlöny, szám 2009/54, 2010/73, 2010/101,
2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63 – javítás, 2013/108, 2014/142, 68/2015 – más törvény, 2015/103, 2016/99,
2017/113, 2018/95, 2019/31 és 2019/72), a közigazgatási eljárásról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlöny, szám
18/16 és 2018/95 – hiteles értelmezés), az autonóm tartományok és helyi önkormányzatok alkalmazottairól szóló
törvény (SZK Hivatalos Közlöny, szám 2016/21, 2017/113, 2018/95, 2017/113- más törvény, 2018/95- más törvény,
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2019/86- más törvény és 2020/157- más törvény), valamint a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó egyéb
területek ismerete.
A kommunikációs készséget- szóban ellenőrzik
Készségek - számítógépes ismeretek – gyakorlati felmérés (számítógépes munka).
A jelöltek írásban kapnak értesítést a szóbeli és gyakorlati ellenőrzés idejéről és helyéről, de értesítik emailben vagy telefonon is.
III A munkavégzés helye
Szenttamás Községi Közigazgatási Hivatala, Szabadság tér 2, Szenttamás
IV A tisztségbe helyezés általános feltételei: a jelölt legyen a Szerb Köztársaság nagykorú
állampolgára, rendelkezzen az előírt végzettséggel, ne legyen ellene jogerős ítélet legalább hathónapos
börtönbüntetésre, ha korábban állami szervben, illetve autonóm tartomány vagy helyi önkormányzat szervében
fennállt munkaviszonya nem munkaügyi kötelességszegés miatt szűnt meg.
V A tisztség gyakorlásának időtartama
A tisztség gyakorlása öt évre szól.
VI A pályázati jelentkezés benyújtási határideje és tartalma
A jelentkezés benyújtási határideje 15 nap. A határidő a nyílt pályázatról szóló értesítések megjelenése utáni
naptól számítódik amely a Srpski Telegraf – független napilapban, amelyet a belgrádi Médiahálózat KFT forgalmaz az
egész Szerb Köztársaság területén.
A pályázati jelentkezés tartalmazza a jelölt család- és utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét,
telefonszámát, e-mail-címét, a végzettségről szóló adatokat, a jelölt munkatapasztalatának fajtájáról és terjedelméről
szóló adatokat a pályázati jelentkezés benyújtásáig végzett teendők rövid leírásával, adatok a szakmai
továbbképzésről és a külön tudásterületekről. A pályázati jelentkezést a jelöltnek saját kezűleg kell aláírnia.
-

VII A jelentkezéshez melléklendő bizonyítékok
rövid önéletrajz

-

Szerb Köztársaság állampolgársági bizonyítványa (hat hónaptól nem öregebb)

-

születési anyakönyvi kivonat

-

a szakképesítést igazoló diploma vagy bizonylat

-

az állami szervekben végzendő munkához megkövetelt állami szakvizsga teljesítéséről szóló bizonylat (aki
igazságügyi vizsgát tett, az az állami szervekben végzendő munkához megkövetelt állami szakvizsga
teljesítéséről szóló bizonylat helyett az igazságügyi vizsga teljesítéséről szóló bizonylatot nyújtja be),

-

a legalább ötéves szakmai munkatapasztalatot igazoló okiratok (olyan igazolás, végzés vagy egyéb aktus,
amely igazolja, hogy a jelölt a munkatapasztalatot milyen munkakörben, milyen szakképesítéssel és mely
időszakban szerezte),

-

bizonylat arról, hogy a jelöltet nem ítélték jogerősen legalább hathónapos letöltendő börtönbüntetésre
Azon jelöltek esetében, akik állami szervben, autonóm tartomány vagy helyi önkormányzat szervében voltak
munkaviszonyban, bizonyíték arról, hogy a jelöltnek korábban állami szervben, autonóm tartomány vagy helyi
önkormányzat szervében fennállt munkaviszonya súlyos munkaügyi kötelességszegés miatt nem szűnt meg

Eredeti vagy közjegyző által lehitelesített fénymásolatot kell átadni ( kivételt képeznek az olyan városok és
községek ahol nincsenek kinevezett közjegyzők, ebben az esetben elfogadható a biróság, kihelyezett bírósági egység
vagy azok kijelölt fogadóirodája ill. a Községi Közigazgatási Hivatal által hitelesített okiratok). Bizonyitékként
átadhatók a 2017.március.1-je előtt az alapbiróságokon vagy a Községi Közigazgatási Hivatalokban hitelesített
okiratok is.
Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 9. és 103. szakaszának (Az SZK Hivatalos Közlönye, szám
2016/18. és 2018/95- autentikus tolmácsolás ) rendelkezései előírják, hogy a szerv megtekintheti, beszerezheti és
feldolgozhatja a hivatali nyilvántartásban vezetett személyes adatokat, kivéve, ha az ügyfél kifejezetten úgy
nyilatkozik, hogy ezeket az adatokat maga fogja beszerezni.
A tényeket alátámasztó hivatalos dokumentumok a következők: állampolgársági bizonyítvány, születési
anyakönyvi kivonat, az állami szakvizsga teljesítéséről szóló bizonyíték, illetve az igazságügyi vizsga teljesítéséről
szóló bizonyíték.
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A pályázónak a felsorolt bizonyítékokon kívül nyilatkoznia kell arról is, hogy melyik lehetőséget választja: a
hivatalos adatokat a szerv vagy pedig a jelölt maga szerzi be.
A nyilatkozat mintája megtalálható és letölthető Szenttamás község honlapján www.srbobran.rs.

VIII A jelentkezés benyújtásának címe:
A jelentkezéseket Szenttamás Községi Közigazgatási Hivatala vezetői tisztségének betöltésére vonatkozó nyílt
pályázati eljárást lefolytató pályázati bizottsághoz kell benyújtani Szenttamás Községi Közigazgatási Hivatalán
keresztül, az alábbi címre: Szenttamás Községi Tanácsa, Szabadság tér 2, személyesen vagy ajánlott küldeményben,
az alábbi felirattal – A nyílt pályázatra- a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője tisztségének betöltésére – ne bontsa
fel- felirattal.
IX A pályázattal kapcsolatos tájékoztatással megbízott személy
Маrija Nikolić, tel: 021/730-050, email: marija.nikolic@srbobran48.rs, minden munkanap 08,00-tól 13,00

óráig.

X A nyilvános pályázatot Szenttamás Községi Tanácsa által kijelölt bizottság folytatja le.
XI Megjegyzés:
Az elkésett, nem megengedett, értelmezhetetlen vagy hiányos jelentkezéseket, valamint azokat a
jelentkezéseket, amelyekhez nem mellékelték a megkövetelt eredeti bizonyítékokat vagy hitelesített
fénymásolatokat (közjegyzőnél, bíróságon vagy a Községi Köigazgatási Hivatalban), a bizottság el fogja utasítani.
E hirdetés megjelenik Szenttamás község hivatalos honlapján. A nyílt pályázatról szóló értesítés és a hirdetményt
megjelentető honlap címét közzé kell tenni a Srpski Telegraf - független szabad napilapban amelyet a belgrádi
Médiahálózat KFT forgalmaz az egész Szerb Köztársaság területén.
A hirdetményben használt valamennyi kifejezés, fogalom, főnév, melléknév és ige mindkét nemre értendő,
diszkriminációmentesen vonatkozik nőkre is.
SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
SZÁM 06-38-15-1/2021-III 2021.04.14.

S.szám
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TARTALOM
KÖZSÉGI ELNÖK
Végzés Szenttamás Község Helyi Foglalkoztatási
kinevezéséről
KÖZSÉGI TANÁCS
Végzés emlékműállítási bizottság megalakításáról

Tanács

tagjainak

felmentéséről

és

Határozat nyílt pályázat meghirdetéséről a Szenttamási Községi Közigazgatási Hivatal
vezetője - tisztségének betöltésére
Nyílt pályázatot a Szenttamási Községi Közigazgatási Hivatal vezetője - tisztségének
betöltésére

KIADÓ: SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
Теlefon: (021) 730-020; Теlefon/Fax: (021) 730-402
Folyószámla: 840-144640-89
Cím: Szabadság tér 2
FELELŐS SZERKESZTŐ: Tatjana Ivanović
www.srbobran.rs
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