
 

 

Република Србија 

ОПШТИНА РАЖАЊ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 111-1/21-02 

Датум: 09.04.2021.год 

Трг Светог Саве бр.33 

Р А Ж А Њ 

 

На основу члана 4., 94. и члана 101. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 - др. 

закон, 95/2018), члана 11.-15. и члана 26. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112- 

2725/2021 од 30.03.2021. године, вршилац дужности начелника Општинске управе општине 

Ражањ, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

IОБРАЗУЈЕ СЕ Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање 

извршилачког радног места службеникау Општинској управи општине Ражањ - Стручно- 

технички послови управљања имовином, управно стамбени послови и послови праћења 

стања стамбеног простора, разврстаног у звање саветник, један извршилац у Одељењу за 

друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове, Одсеку за планирање, 

урбанизам, изградњу и озакоњење(у даљем тексту: Конкурсна комисија)у следећем саставу: 

 

1. Александар Војиновић, дипломирани економиста, Начелник Одељења за привреду и 

финансије, 

2.Снежана Милутиновић, дипл. инж. арх., Самостални саветник у Одсеку за урбанизам, 

изградњу и озакоњење, и 

3.Драгана Христов,диломирани правник, службеник који обавља послове из области 

управљања људским ресурсима. 

 

Чланови Конкурсне комисије бирају већином гласова председника Конкурсне комисије. 

 

IIКонкурсна комисија има задатак да спроведе изборни поступак за попуњавање 

извршилачког радног места из става 1. диспозитива овог решења, у складу са Уредбом о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Решењем Општинске управе општине Ражањ број 111-1/2021-02 од 08.04.2021. године, 

покренут је поступак попуњавања извршилачког радног места Стручно-технички послови 

управљања имовином, управно стамбени послови и послови праћења стања стамбеног простора у 

Одељењу за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове, Одсеку за 

планирање, урбанизам, изградњу и  озакоњење, разврстаног у звање  – саветник, у складу са 



чланом 37. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“ број 1/21). 

Чланом 101. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе(„Службени гласник РС“, бр.21/16, 113/17, 113/17-др.закон и 95/18) 

прописано је да пре расписивања јавног конкурса за попуну извршилачих радних места и за 

пријем приправника, службеник на положају који руководи органом аутономне покрајине, 

односно начелник управе, руководилац службе или организације својим решењем образује 

конкурсну комисију од три члана. 

Чланом 104. истог Закона прописано је да конкурсна комисија саставља списак кандидата 

који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу њима спроводи изборни поступак 

У складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе,Статутом Општине Ражањ, службеник на положају, односно начелник Општинске 

управе образује Конкурсну комисију за спровођење изборног поступка за попуњавање 

извршилачког радног места службеника у Општинској управи општине Ражањ. 

На основу горе изнетог, одлучено је као у изреци решења. 

 

Решење доставити: 

- члановима конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса 

- кадровској евиденцији 

- архиви. 

 

ВД НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

 
 

Ивана Здравковић,с.р. 


