
 
 

 

ОПШТИНЕ  РАЖАЊ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ГОДИНА 2021 

БРОЈ 15 

ИЗДАВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

РЕДАКЦИЈА Општинска управа општине Ражањ 

                                                                 РАЖАЊ, 10.12.2021.године  

СЛУЖБЕНИ  

ЛИСТ 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 15         15.12.2021.г. 
 

 

1236 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА РАЖАЊ 

Општинско веће 

Број: 400-443/21-01 

Датум: 09.12.2021.г 

Р а ж а њ 

 

     На основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др закон, 101/2016– др закон, 47/2018, Одлуке УС 

РС - 81/2020)  члана 69. став 1. тачка 19. Статута општине Ражањ,члана 4 Одлуке 

о буџету Општине Ражањ за 2022 годину („Службени лист општине Ражањ“, број 

1/19) и Правилника о категоризацији спортских организација  Општинско веће 

општине Ражањ, на седници одржаној 09.12.2021.г. доноси  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ 

БУЏЕТСКИХ ДОТАЦИЈА ЗА 

СПОРТСКИ САВЕЗ, СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ  

И СПОРТСКА УДРУЖЕЊА 

 

Члан 1. 

 

     Овим  Предлогом Одлуке утврђује се распоред дотација из буџета Општине 

Ражањ за 2022. годину намењених Спортском Савезу Општине Ражањ, спортским 

клубовима  за трошкове на спортским такмичењима, набавку спортске опреме, 

трошкове одржавања спортских манифестација и финансирање  програма 

спортских удружења ван система такмичења(рекреативни и мулти спортови). 

Финансирање Спортског Савеза је приоритетно у односу на спортске клубове и 

спортска удружења. 

Члан 2. 

 

     Средства за ове намене обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Ражањ за 

2022.годину,Функција 810 економска класификација 481- Спортски Савез, услуге 

рекреације и спорта у укупном износу од 6.000.000,00 динара  

 

Члан 3. 

 

     а) Средства планирана за  финансирање Спортског Савеза,  спортских клубова у 

систему такмичења и спортских удружења ван система такмичења  у износу од 

6.000.000,00 динара у 2022. години  на основу предлога Спортског Савеза 

Општине Ражањ за годишње програме спортских клубова  и спортских удружења 

и  Коначног предлога са образложењем и табелама бодовања спортских 

организација и вредновања годишњих програма Комисије за категоризацију и 
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рангирање спортских организација  распоређују се на основу  Правилника о 

категоризацији спортских организација  по групама 

(годишњи програм): 

 

 

Спортски Савез Општине Ражањ:  950.000,00 динара 

   Кровна организација свих која има право приоритета у додели средстава 

 

1 група:                ФК Буковик Ражањ – 1.200.000,00 динара 

                               Годишњи програм такмичење и рад школе фудбала 

                               ФК Полет Витошевац – 1.000.000,00 динара 

                                Годишњи програм такмичење 

                                

2 група:                 Шаховски клуб Ражањ – 990.000,00  динара 

                                Карате Клуб Младост Ражањ – 800.000,00  динара  

                                Годишњи програм – такмичење 

 

3 група:         Стреличарски Клуб „ Златна стрела“ Ражањ – 450.000,00 динара 

 

                             Фитнес Клуб Теретана Ражањ – 200.000,00  динара 

Годишњи програм – школа бодибилдинга и популаризација теретане 

 

      Посебна категорија спортска удружења ван система такмичења: 

 

                 Планинарско друштво Варница 2012 Ражањ – 150.000,00 динара 

Програм рекреације деце и младих-планинарске акције са циљем дружења 

                           

                Аеробик и Пилатес Рекреатива Ражањ – 130.000,00 динара 

Школа пливања и Рекреација жена и деце кроз фитнес програме 

           

                 УСР Млади рибар Ражањ – 130.000,00  динара 

Финансирање текућих трошкова, као и програм викенд риболова 

       

 

                                                               Члан 4. 

 

     Средства из претходне тачке ће бити пренета Спортском Савезу и спортским 

клубовима на основу захтева у складу са ликвидношћу буџета и остваривању 

прихода на посебне рачуне отворене код Управе за трезор. 

 

Општинско веће Општине Ражањ овом Одлуком овлашћује Стручну Комисију 

Председника Општине  да расподели средства клубовима сагласно са Законом и 

Правилником о категоризацији спортских организација који је усвојило 

Општинско веће. 
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Члан 5. 

 

     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службеном 

листу Општине Ражањ. 

 

                                                                              Општинско веће Општине Ражањ 

                                                                 Председник 

                                                                                  Добрица Стојковић,с.р. 
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Датум: 09.12.2021.г. 

Број: 344-21/21-01 

 

 

 На основу чл. 46. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи("Сл. глaсник 

РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. зaкoн, 101/2016 - др. зaкoн и 47/2018) ,  члана 69. 

став 1. тачка 18, Статута општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 

1/19)  

Општинско веће општине Ражањ, на седници одржаној 09.12.2021.године доноси  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

 

1. УСВАЈА СЕПравилник о утврђивању услова за обезбеђивање коришћења 

паркинг простора намењеног особама са инвалидитетом и коришћење права 

на повлашћену карту за паркирање – ИПК налепницу број 344-21/21-01 од 

09.12.2021.г. 

 

 

 

2. Закључак доставити: Одсеку за друштвене делатности Општинске управе 

општине Ражањ, СО-е Ражањ  и архиви. 

 

 

 

Општинскo веће општине Ражањ 

Председник, 

  Добрица Стојковић,с.р.
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На основу члана 3. и 9. Закона о потврђивању Конвенције о правима особа 

са инвалидитетом (Сл.гласник РС –Међународни уговори бр.42/2009), члана 2. и 3. 

Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 

95/2018), члана 9. и 10. Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на територији 

Општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 24/19 и 10/21) и члана 69. 

став 1. тачка 19. Статута општине Ражањ (Сл. лист општине Ражањ бр.1/19)  

Општинско веће Општине Ражањ, на седници одржаној дана 09.12.2021.године 

доноси 

ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ОСОБAMA СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ И КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА НА ПОВЛАШЋЕНУ КАРТУ ЗА 

ПАРКИРАЊЕ - ИПК НАЛЕПНИЦУ 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се услови и поступак за остваривање права на 

коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима  и за 

добијање ИПК налепнице – знака за означавање возила инвалидног лица, ради 

коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом и одређују се категорије 

особа са инвалидитетом (војни инвалиди-ратни и мирнодопски и цивилни инвалиди 

рата) и других особа које могу остварити ово право. 

Члан 2. 

ИПК налепницу - знак за означавање возила инвалидног лица, ради 

коришћења посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима, могу 

добити следеће категорије особа са инвалидитетом: 

1) Војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I-IV групе као и V-VI групе, 

који имају оштећења доњих екстремитета и остварују право на 

ортопедски додатак; 

2) Лица којима је по прописима пензијског и инвалидског осигурања 

утврђено телесно оштећење од 70% до 100%; 

3) Слепа лица са 90% и 100% оштећења вида; 

4) Лица умерено, теже и тешко ометена у менталном развоју, лица оболела 

од аутизма и лица са Дауновим синдромом; 

5) Лица оболела од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних 

обољења; 

6) Лица оболела од параплегије и квадриплегије, церебралне и дечије 

парализе и мултипле склерозе и  
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7) Лица на хемодијализи. 

Члан 3. 

Лице које жели да оствари право за добијање ИПК налепнице-знака за 

означавање возила инвалидног лица мора поднети Општинској управи општине 

Ражањ- Одсеку за друштвене делатности, захтев за издавање ИПК налепнице-

знака за означавање возила инвалидног лица, ради коришћења паркинг места за 

особе са инвалидитетом, у складу са овим Правилником.  

Уз захтев из става 1. ове тачке неопходно је приложити фотокопије 

следећих доказа под условом да имају пребивалиште на територији општине 

Ражањ: 

- очитана лична карта, 

 - потврда о телесном оштећењу и другу медицинску документацију, 

 - саобраћајну дозволу која се води на особу са инвалидитетом или уговор о 

лизингу,  

- возачку дозволу, уколико је лице са инвалидитетом возач, 

Уколико је власник возила родитељ,старатељ или хранитељ лица које 

остварује право потребно је доставити фотокопије следећих доказа:  

- потврда о телесном оштећењу и другу медицинску документацију, 

 - саобраћајна дозвола или уговор о лизингу, 

 - личне карте родитеља, старатеља или хранитеља и решење Центра за 

социјални рад о стављању под старатељство односно решење о хранитељству, 

 -извод из матичне књиге рођених власника возила као доказ о степену 

сродства за лице које остварује право.  

Уколико је власник возила брачни друг лица које остварује право потребно 

поред горе наведеног поднети и фокопије следећих доказа: 

 -извод из матичне књиге венчаних, а за ванбрачног партнера - изјава 2 

сведока оверена у суду или у општини.  

Избегла и интерно расељена лица са Косова и Метохије, са боравиштем на 

територији општине Ражањ, могу користити права из овог правилника, под условом 

да припадају некој од категорија особа из члана 2.овог правилника и под условом 

да поднесу уз доказе из става 2.овог члана  и потврду о боравишту и фотокопију 

легитимације (избегличке или ИРЛ). 
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Лице које оствари право на добијање налепнице - знака за означавање 

возила дужно је да достави једну фотографију формата 30x35 цм, фотокопију 

личне карте и саобраћајне дозволе  

Члан 4. 

О захтеву за добијање ИПК налепнице-знака за означавање возила 

инвалидног лица, ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом, 

одлучује решењем Општинска управа општине Ражањ-Одсек за друштвене 

делатности, после спроведеног поступка  у складу са овим Правилником.  

Решење којим се одобрава право важи до краја календарске године у којој је 

поднет захтев. 

Захтев за наредну календарску годину може се поднети најраније 30 дана 

пре истека рока важења решења из претходног става. 

Одсек за друштвене делатности спроводи поступак код Удружења 

паркиралишта Србије ради издавања стандардизоване паркинг карте у форми 

налепнице, за текућу годину. 

Члан 5. 

Против решења одсека за друштвене делатности може се изјавити жалба 

Општинском већу општине Ражањ у року од 15 дана од пријема решења. 

Члан 6. 

Овај Правилник објавити у Службеном листу општине Ражањ и на званичној 

интернет страници општине Ражањ.  

Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном 

листу општине Ражањ.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

Бр.344-21/21-01 од 09.12.2021.г. 

ПРЕДСЕДНИК 

Добрица Стојковић,с.р 
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РепубликаСрбија 

ОПШТИНА РАЖАЊ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-20/21-01 

Дана: 09.12.2021. године 

Трг Светог Саве број 33 

Р а ж а њ 

 

На основу члана 49. став 2. и члана 56. став 4. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“ број 21/2016, 113/2017,113/2017 – др. закон и 95/2018),члана 46.став 1. тачка 7. 

Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14,101/16 и 

47/18 ) и члана 69. став 1. тачка 12. Статута општине Ражањ („Службени лист 

општине Ражањ“број 1/19) и члана 34.Одлуке о организацији општинске управе 

општине Ражањброј 110-18/21-11,Oпштинско веће општине Ражањ, на седници 

одржаној09.12.2021.године,  доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I- ПРОДУЖАВА СЕ статусвршиоца дужности Начелника Општинске управе 

општине РажањИвани Здравковић, дипломираном правнику, из Ниша, улица 

Сомборска број 37/18,постављеној за вршиоца дужности начелника Решењем 020-

14/20-01, до постављења начелника Општинске управе општине Ражањ на основу 

јавног конкурса, на период од 3 (три) месеца. 

 

II –Вршиоцу дужности начелника Општинске управе општине Ражањ 

продужава се статус почев од 10.12.2021. године. 

 

III- Ивана Здравковић, вршилац дужности Начелника Општинске управе 

општине Ражањ, наставља са радом и има сва права и дужности Начелника 

Општинске управе, у складу са Решењем о постављењу број 020-11/20-01. 

 

IV - Диспозитиврешење објавити у „Службеном листу општине Ражањ“. 

 

О б р а з ло ж е њ е 

 

Одредбама члана 46. става 1. тачке 7. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ , број 129/07, 83/14,101/16 и 47/18 ) и члана 69. става 1. 

тачка 12. Статута општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 1/19) 

прописано је да начелника Општинске управе поставља и разрешава Општинско 

веће.  

У складу са одредбама члана 56. став 2. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 
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(„Сл. гласник РС број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон) и члана 28. 

став 1. Одлуке о организацији општинске управе општине Ражањ („Службени лист 

општине Ражањ“, број17/19), Решењем Општинског већа општине Ражањ, Ивана 

Здравковић постављена је за вршиоца дужности начелника Општинске управе 

општине Ражањ до постављења начелника Општинске управе на основу јавног 

конкурса за попуњавање положаја, а најдуже на период од 3 (три) месеца. 

Ивана Здравковић, вршилац дужности начелника ступила је на рад, 10. 

децембра 2020. године. 

Како није постављен Начелник Општинске управе општине Ражањ, сходно 

одредбама члана 56. став 4. Закона о запосленима у АП и ЈЛС („Сл. гласник РС број 

21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон), Ивани Здравковић продужава се 

статус вршиоца дужности Начелника Општинске управе општине Ражањ,на период 

од три месеца, након истека рока од 3 (три) месеца на колико је претходно 

продужен, а почев од 10.12.2021. године. 

У складу са горе наведеним законским одредбама Општинско веће општине 

Ражањ је на седници одржаној дана 09.12.2021.г. одлучило као у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана 

достављања решења. 

Решење доставити: Ивани Здравковић, Одсеку за општу управу – послови 

управљања људским ресурсима, Одељењу за привреду и финансије, архиви. 

 

Општинско веће општине Ражањ 

Председник, 

                                                                                               Добрица Стојковић,с.р. 
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Датум: 09.12.2021.г. 

Број: 11-16/21-01 

 

 

 На основу чл. 46. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи("Сл. глaсник 

РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. зaкoн, 101/2016 - др. зaкoн и 47/2018) ,  члана 69. 

став 1. тачка 18, Статута општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 

1/19)  

Општинско веће општине Ражањ, на седници одржаној 09.12.2021.године доноси  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

 

1. УСВАЈА СЕ Прва измена и допуна Правилника о организацији и 

стематизацији радних места у Општинској управи општине Ражањ број 11-

2/21-01 од 29.01.2021. године. 

 

 

 

2. Закључак доставити: ВД Начелнику Општинске управе општине Ражањ, СО-

е Ражањ  и архиви. 

 

 

 

Општинскo веће општине Ражањ 

Председник, 

  Добрица Стојковић,с.р. 
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На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и 

јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/2017, 

113/2017- др. закон и 95/2018), Уредбе о критеријумима за разврставање радних 

места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016),  Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 

намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'' број 88/2016), Одлуке о организацији Општинске управе 

општине Ражањ (''Службени лист општине'' број1/21) Општинске веће општине 

Ражањ, на предлог ВД начелника Општинске управе општине Ражањ, дана 

09.12.2021. године, усвојило је 

 

Прву измену и допуну Правилника о организацији и стематизацији радних 

места у Општинској управи општине Ражањ број 11-2/21-01 од 29.01.2021. 

године 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику о организацији и ситематизацији радних места у Општинској 

управи општине Ражањ број 11-2/21-01 од 29.01.2021. године („Службени лист 

општине Ражањ“, број 1/21), у члану 37. Радна места у Општинској управи општине 

Ражањ , у одељку под називом „Послови матичара“, мења се број систематизованих 

радних места матичног подручја Скорица, тако да одељак под називом „Послови 

матичара“ сада гласи: 

 

„ПОСЛОВИ МАТИЧАРА“ 

 

 Звање: Виши референт – 4 извршилаца 

              Саветник – 1 извршилац 

 

 Опис посла: води матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, издаје изводе 

и уверења на основу евиденције коју води, односно уверења да се одређена 

евиденција не води код овог органа и уверења о држављанству, сачињава извештаје 

на основу евиденције, и промена у евиденцији и доставља исте надлежним 

службама на даље поступање,  обавља друге послове који су по природи посла 

везани за послове матичара, као и друге послове по налогу руководиоца. 

 а) Матичар матичног подручја Ражањ, са седиштем у Ражњу који ће 

обављати послове за насељено место Ражањ, Варош, Чубура, Послон, Мађере, – 1 

извршилац 

 б) Матичар матичног подручја Прасковче,  који ће обављати послове за 

насељено место Прасковче, Малетина,Браљина, Церово, Маћија,Црни Као, Рујиште, 

Липовац, Шетка, – 1 извршилац 

                в)  Матичар  матичног подручја Витошевац, са седиштем у Витошевцу  

који обавља послове за насељено место Витошевац,Подгорац, Пардик, Грабово – 1 

извршилац 
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                г) Матичар  матичног  подручја Нови Брачин, се седиштем у Новом 

Брачину који обавља послове за насељено место Нови Брачин, Стари Брачин и 

Претрковац – 1 извршилац 

                 д) Матичар матичног подручја Скорица, са седиштем у Скорици који 

обавља послове за насељено место Скорица, Смиловац – 2 извршиоца 

Одговорни  су за све  пропусте који су последица извршавања или неизвршавања 

овде утврђених или од руководиоца задатих послова. 

Обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама, а по налогу 

руководиоца/Начелника Општинске управе. 

Одговоран је за све пропусте који су последица извршавања или неизвршавања 

ових утврђених или од руководиоца задатих послова.  

 УСЛОВИ:  Стечено високо образовање на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, у образовно научном пољу 

Друштвено-хуманистичке науке, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, сецијалистичким академским, специјалистичким струковним студијама,  

односно на студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни 

испит, најмање три године радног искустав у струци, положен посебан стручни 

испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара. 

 Матичари са средњом стручном спремом који су се затекли на овим 

пословима су имали обавезу полагања посебног  стручног испита за матичаре и 

положили и исти остају на својим радним местима – члан 89. Закона о 

матичнимкњигама. 

Члан 2. 

           У свему осталом Правилник остаје непромењен. 

 

Члан3. 

Измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Ражањ ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном листу општине Ражањ“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

Република Србија        

Општина Ражањ 

Општинско веће            Председник 

Број : 11-16/21-01 

Датум: 09.12.2021. године                       Добрица Стојковић,с.р. 
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Образложење 

 

 Општинско веће општине Ражањ ј на седници одржаној дана 29. јануара 

текуће године усвојило на предлог ВД Начелника Општинске управе општине 

Ражањ Превилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској 

управи општине Ражањ, који је објављен у „Службеном листу општине Ражањ“ 

број 1/21).  

 Након ступања на снагу наведеног Правилника сви запослени службеници и 

намештеници су у складу са законским одредбама распоређени на одговарајућа 

радна места.  

 Након детаљне анализе постојећег стања запослених и са јасним 

показетељима да ће у наредном периоду одређени број запослених отићи у 

старосну пензију, потребно је да се одређени кадар, односно одређени број 

запослених премести привремено а у неком периоду и трајно на одговарајућа радна 

места.  

 Закон о запосленима у аутономним  покрајинама и јединицама локалне 

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

закон, 95/2018 и 114/2021), је прецизирао да је одговарајуће радно место оно радно 

место чији се послови раде у истом звању као послови радног места са кога се 

службеник премешта и за које службеник испуњава све услове.  

 

 Како је Законом о матичним књигама прописано да послове матичара може 

обављати лице које име положен стручни испит за матичара Начелник 

Општинске управе ће у случају премештаја неког од постојећих службеника на 

радно место послови матичара, истог обавезати на полагање стручног испита 

пред Комисијом надлежног Министарства.  

  

У поступку припреме Измена Правилника ВД Начелник Општинске управе је 

упутио синдикату запослених у Опшитинској управи општине Ражањ предлог 

измена ради разматрања истог.  

 

Овлашћени представник синдиката је доставио обавештење ВД Начелнику да на 

исти нема примедби.  

 

 У складу са свим напред наведеним, упућује се измена Правилника о 

организацији и ситематизацији радних места у Општинској управи општине 

Ражањ Општинском већу на разматрање и одлучивање по истом.  

 

 

ВД Начелника  

 

Ивана Здравковић,с.р. 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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 Општинско веће Општине Ражањ, на основу члана 97. и члана 110. 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), члана 25.Уредбе 

о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“,број 95/2016), и члана 69. став 1. тачка 12. Статута општине Ражањ (“Службени 

лист општине Ражањ”, број 1/19), на седници одржаној дана 08.06.2021. године, 

донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о неуспеху јавног конкурса 

 

 IУТВРЂУЈЕ СЕ да Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника 

Општинске управе општине Ражањ – положај у I групи, на период од 5 (пет) година 

број 111-3/21-01 од 14.05.2021.године, није успео јер није било пријава на јавни 

конкурс. 

 

 IIОво Решење објавити у „Службеном листу општине Ражањ“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Сходно одредбама члана 95. став 2. 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) којим је прописано да пре оглашавања јавног 

конкурса за попуњавање положаја надлежни покрајински орган, односно Веће 

образује конкурсну комисију, Општинско веће општине Ражањ је образовало 

Конкурсну комисију за избор начелника Општинске управе општине Ражањ 

Решењем број 111-4/21-01 од 14.05.2021. године. 

 Председник Конкурсне комисије је у складу са чланом 110. 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)  и чланом 25. 

Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“број 95/2016)доставиоИзвештај у коме је навео да су чланови Конкурсне 

комисије на састанку одржаном дана 04.06.2021. године констатовали да на Јавни 

конкурс број 111-3/21-01 од 14.05.2021.године није пристигла ниједна пријава. 

 На основу горе изнетог, те у складу са одредбама члана 110. став 1. тачка 1) 

Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 Ово решење је коначно. 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

 

_____________________ 

Добрица Стојковић,с.р. 
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На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Србије“ број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон), члана 69. став 1. 

тачка 15. Статута општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“ број 1/19), 

члана 5.став 1. тачка 15.Пословника о раду Општинског већа општине Ражањ број 

110-56/19-01 од 21.03.2019. године, Општинско веће општине Ражањ, на седници 

одржаној 09.12.2021. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О образовањуЖалбене комисије 

 

I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Жалбена комисија општине Ражањ, колегијални орган 

који у другом степену одлучује о жалбама службеника, (у даљем тексту: Жалбена 

комисија) у следећем саставу: 

 

-Ивана Пејовић. дипломираниправник, запредседникаКомисије;  

- Звездана Бркић, дипломирани правник, за члана Комисије;  

- Весна Живковић, дипломирани економиста, за члана Комисије.  

 

II - Председник и чланови Жалбене комисије именују се на пет година. 

III - Задатак Жалбене комисије је да одлучује о жалбама службеника на 

решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама 

учесника интерног и јавног конкурса. 

Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни 

поступак. 

IV -  Жалбена комисија доноси Пословник о раду Жалбене комисије. 

Жалбена комисија има свој печат, према закону којим се уређује печат 

државних органа. 

V- Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом 

раду Општинском већу општине Ражањ. 

VI- Имена председника и чланова Жалбене комисије објавити на интернет 

презентацији општине Ражањ. 

VII- Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ражањ“. 

 

 VIII - Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о 

образовању жалбене комисије („Службени лист општине Ражањ“ број 5/21). 

 

Број:021-38/21-01 

У Ражњу, 09.12.2021.године  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

ПРЕДСЕДНИК 

 

      Добрица Стојковић,с.р. 
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