
Република Србија 

ОПШТИНА НЕГОТИН 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Број: 112-170/2021-IV/06 

15. јул 2021. године 

Н е г о т и н 

 

 На основу члана 4. став 8. и члана 85. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр.21/2016, 113/2017, 113/2017 – др.закон, 

95/2018, 86/2019 – др.закон и 157/2020 – др.закон), члана 9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног 

конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр.95/2016) и Решења о попуњавању извршилачког радног места 

путем интерног конкурса у Општинској управи општине Неготин број 112-169/2021-IV/06 од 15. 

јула 2021. године, начелник Општинске управе општине Неготин, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Конкурсне комисије за спровођење интерног конкурса за попуњавање 

извршилачког радног места у Општинској управи општине Неготин 

 

I 

 

 Овим Решењем образује се Конкурсна комисија за спровођење интерног конкурса за 

попуњавање извршилачког радног места “административно-евиденциони послови уписа јавне 

својине” у Одељењу за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове Општинске 

управе општине Неготин, разврстаног у звање млађи саветник, под редним бројем 10. у 

Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине 

Неготин и Правобранилаштву општине Неготин (пречишћен текст), број 112-213/2018-IV/06 од 

04.10.2018. године, број 112-228/2018-III/07 од 21.12.2018. године,  број 112-68/2020-III/07 од 

25.02.2020. године, број 112-230/2020-III/07 од 10.09.2020. године и број 112-293/2020-II/07 од 

25.12.2020. године, (у даљем тескту: Конкурсна комисија) у саставу: 

 

 1. Предраг Станић, дипл. правник, руководилац Одељења за општу управу, имовинске и 

стамбено-комуналне послове, члан Комисије 
 2. Мирјана Дојчиновић, дипл.правник, руководилац Одељења за урбанизам, 

грађевинарство и заштиту животне средине, члан Комисије и 

 3. Нена Крстић, дипл. правник, на пословима радних односа и управљања људским 

ресурсима у Служби за заједничке послове, општинског услужног центра и информатике, члан 

Комисије. 

       II 

 
 Конкурсна комисија има задатак да спроведе интерни конкурс за попуњавање 

извршилачког радног места из тачке I овог Решења, у складу са Законом о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр.21/2016, 

113/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018, 86/2019 – др.закон и 157/2020 – др.закон), Уредбом о 

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

и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, број 95/2016) и Решењем о попуњавању 

извршилачког радног места путем интерног конкурса у Општинској управи општине Неготин број 

112-169/2021-IV/06 од 15.07.2021. године. 

 



III 

 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

IV 

 

 Решење објавити на интернет презентацији општине Неготин и огласној табли Општинске 

управе општине Неготин. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Решењем начелника Општинске управе општине Неготин број 112-169/2021-IV/06 од 

15.07.2021. године, покренут је поступак попуњавања извршилачог радног места 

“административно-евиденциони послови уписа јавне својине” у Одељењу за општу управу, 

имовинске и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Неготин, разврстаног у 

звање млађи саветник, под редним бројем 10. у Правилнику о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Неготин и Правобранилаштву општине Неготин 

(пречишћен текст), број 112-213/2018-IV/06 од 04.10.2018. године, број 112-228/2018-III/07 од 

21.12.2018. године,  број 112-68/2020-III/07 од 25.02.2020. године, број 112-230/2020-III/07 од 

10.09.2020. године и број 112-293/2020-II/07 од 25.12.2020. године. 

 На основу члана 85. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр.21/2016, 113/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018, 86/2019 

– др.закон и 157/2020-др.закон), прописано је да интерни конкурс спроводи конкурсна комисија 

од три члана. Конкурсну комисију за спровођење интерног конкурса именује службеник на 

положају који руководи органом аутономне покрајине, односно начелник управе, руководилац 

службе или организације тако да Конкурсну комисију обавезно чине непосредни руководилац 

организационе јединице у којој се попуњава радно место, службеник који је стручан у области за 

коју се попуњава радно место и службеник који обавља послове из области управљања људским 

ресурсима. 

 На основу члана 9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 

места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, број 

95/2016), конкурсна комисија се именује пре него што се огласи интерни конкурс, док је чланом 

10. Уредбе прописано да се на поступак спровођења интерног конкурса примењују одредбе ове 

Уредбе, којима је уређен изборни поступак за спровођење јавног конкурса. 

 На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 

 Решење доставити: Члановима Конкурсне комисије, Служби за заједничке послове, 

општинског услужног центра и информатике и архиви. 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

НАЧЕЛНИК, 

Зорица Мијушковић, дипл. правник с.р. 


