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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Општинско веће- 

БРОЈ:I-06-7/19-6 

ДАНА:04.04.2019.године 

Н   О  В  А   Ц  Р  Њ А 

 

17.На основу члана 4. став 5., чланова 95. и 96. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(„Службени гласник РС“ бр. 

21/2016), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, бр. 95/2016) и члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018), члана61. став 1. тачка 7. Статута Општине Нова Црња(„Службени лист 

Општине Нова Црња“ бр.09/2008, 16/2012 и 16/2015), Општинско веће општине Нова 

Црња  доноси: 

 

    

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Образује се конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање  

положаја -Заменик начелника општинске управе, које радно место је предвиђено 

Правилникомо унутрашњојорганизацији и систематизацији радних места у Општинској 

управи Нова Црња („Службени лист Општине Нова Црња“ бр.21/16). 

  

 У конкурсну комсију именују се:  

1. Невенка Миланков, Саветник за обављање нормативних и имовинско правних 

послова; 

2. Нада Трикић, службеник за обављање пословаперсоналне евиденције и радних 

односа; 

3. Горан Лакић, Саветник за обављање послова привреде и развоја. 

 

 Задатак Конкурсне комисије је: 

 да спроведе изборни поступак за попуњавање положаја из става 1. диспозитива 

овог решења, у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016)и Уредбом 

о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
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аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, бр. 95/2016). 

 по окончаном изборном поступку састави листу од највише три кандидата који су 

са најбољим резултатима испунили мерила прописана за избор; 

 листу кандидата  достави Општинском већу Општине Нова Црња, као органу 

надлежном за постављање на положај. 

  

 Општинско веће општине Нова Црња доноси одлуку о избору кандидата у року 

од 15 дана од дана пријема листе кандидата. 

 Ако је конкурсна комисија утврдила да ни један кандидат није испунио мерила 

прописана за избор за постављање на положај, Општинском већу не може бити 

предложен кандидат  за постављење на положај. 

 Општинско веће није обавезно да изврши избор кандидата  са листе за избор, али 

је дужно да о разлозима за то обавести све учеснике конкурса писаним путем и на 

интернет презентацији Општине Нова Црња. 

 Ако Општинском већу не буде предложен кандидат за постављење на положај, 

односно Општинско веће не постави предложеног кандидата, спроводи се нови јавни 

конкурс. 

 Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу 

Општине Нова Црња. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе прописано је да за службенике на положају у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, права и дужности у име послодавца врши орган 

аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе надлежан за постављење 

службеника на положају. 

 Чланом 95.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да Јавни конкурс за попуњавање положаја оглашава 

орган надлежан за постављење на положај, односно Веће и да  пре оглашавања јавног 

конкурса за попуњавање положаја Веће образује конкурсну комисију.  

 Чланом 96. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је: 

„Изборни поступак спроводи конкурсна комисија од три члана.  

Најмање један члан комисије мора имати стечено високо образовање 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, један члан који је 

стручан у области за коју се попуњава положај и службеник који обавља послове из 

области управљања људским ресурсима.  

По окончаном изборном поступку конкурсна комисија саставља листу од највише три 

кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор.“ 
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 Чланом 97.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је: 

„Листу кандидата конкурсна комисија доставља органу аутономне покрајине надлежном 

за постављење на положај, односно Већу.  

Орган аутономне покрајине надлежан за постављење на положај, односно Веће доноси 

одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од дана пријема листе кандидата.  

Ако је конкурсна комисија утврдила да ниједан кандидат није испунио мерила прописана 

за избор, органу аутономне покрајине надлежном за постављење на положај, односно 

Већу не може бити предложен кандидат за постављење на положај.  

Орган аутономне покрајине надлежан за постављење на положај, односно Веће није 

обавезно да изврши избор кандидата са листе за избор, али је дужно да о разлозима за то 

обавести све учеснике конкурса писаним путем и на интернет презентацији аутономне 

покрајине, односно јединице локалне самоуправе.  

Ако органу аутономне покрајине надлежном за постављење на положај, односно Већу не 

буде предложен кандидат за постављење на положај или ако орган аутономне покрајине 

надлежан за постављење на положај, односно Веће не постави предложеног кандидата, 

спроводи се нови јавни конкурс“.  

Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, бр. 95/2016) прописано је: 

 

„Јавни конкурс за попуњавање положаја оглашава покрајински орган надлежан за 

постављење на положај, односно Веће“. 

 

На основу наведеног одлучено је као у изреци решења. 

 

 

 

Решење доставити: 

- члановима конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса; 

- кадровској евиденцији; 

- архиви. 

 

 

 

 Председник Општинског већа 

 

 Пера Миланков 
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