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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
општине Књажевац 

 

ГОДИНА XIV – БРОЈ 29 08. СЕПТЕМБАР 2021 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 
 

1 

На основу члана 50., члана 80., члана 95., 
члана 102. и 103.Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. 
Гласник РС”, број 21/16, 113/17, 113/17- др. закон,  
95/18, 95/18 –др. закон и 86/19 –др. закон),  члана11. 
става 3,  члана 12. става 2. Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у аутономним покрајинама и јединицама  
локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, број 95/16), 
члана 46. став 1 тачка 7, члана 55. став 2 и члана 56. 
став 3 Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник 
РС“, број 129/07, 83/14 –др закон) и члана 51. став  1 
тач. 10) Статута општине Књажевац  - Пречишћени 
текст („Сл. лист општине Књажевац, бр. 6/19), 
Општинско веће општине Књажевац  на седници 
одржаној дана 08.09.2021. године доноси  
 

О Д Л У К У 

 
о расписивању јавног конкурса за попуњавање 
положаја у другој групи - заменика начелника  

Општинске управе Књажевац  
 

I 

Расписује се јавни конкурс за попуњавање 
положаја у другој групи – заменика начелника 
Општинске управе Књажевац. 
 

II 

      За заменика начелника Општинске управе 
Књажевац може  да конкурише лице које испуњава 
следеће услове: 

- Да је пунолетан држављанин Републике 
Србије, 

- Да има стечено високо образовање из научне 
области правне науке 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, 

- Положен државни стручни испит, 
- Најмање пет година радног искуства у 

струци, 
- Да није правоснажно осуђивано на 

безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци, 

- Да му раније није  престајао радни однос у 
државном органу, односно органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе 

због теже повреде дужности из радног 
односа, 

- Да познаје рад на рачунару (MS Office  пакет 
и интернет). 

 
III 
 

 Уз пријаву на јавни конкурс, као доказ о 
испуњености услова из тачке II ове Одлуке, кандидати 
подносе следећу документацију: 
- извод из матичне књиге рођених, 
- очитану личну карту, 
- уверење о држављанству, 
- диплому којом се потврђује стручна спрема, 
- уверење о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима, или уверење о положеном 
правосудном испиту, 
- доказ о стеченом радном искуству,  најмање пет 
година (уверење, решење и друга акта  којим се 
доказује на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), 
-  уверење из казнене евиденције МУП-а РС,  
Полицијске управе, да кандидат није правоснажно 
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци, 
- уверење да кандидату раније није престајао радни 
однос у државном органу, односно органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе због 
теже повреде дужности из радног односа, за лица која 
су била у радном односу у државном органу, органу 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе, 
- личну и радну биографију. 
 

IV 

Јавни конкурс се објављује на званичној 
интернет страници општине Књажевац  
knjazevac.ls.gov.rs  а Обавештење о јавном конкурсу 

и интернет адресу Општине објавити  у једним 
дневним новинама које се дистрибуирају за целу 
територију Републике Србије. 
 

V 

Пристигле пријаве на јавни конкурс 
разматраће Конкурсна комисија за избор кандидата 
за заменика начелника Општинске управе Књажевац 
(у даљем тексту: Конкурсна комисија). 

 
 

VI 

Конкурсна комисија ће по окончању изборног 
поступка сачинити листу кандидата за избор,  у року 
од 15 дана и  исту доставити Општинском већу на 
одлучивање. 
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VII 

Општинско веће ће донети одлуку о избору 
кандидата у року од 15 дана од дана пријема листе 
кандидата и  поставити заменика начелника 
Општинске управе Књажевац  на период од пет 
година. 
 

VIII 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
број: 111- 1/2021-09                                                                                               
дана: 08.09. 2021. године 
К њ а ж е в а ц 

 
 ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                                                                                                                      
мр Милан Ђокић, с.р. 
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 На основу члана 95. става 2. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, број 21/16, 
113/17, 113/17- др. закон,  95/18, 95/18 –др. закон и 
86/19 –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”, број 95/16), 
члана 46. став 1. тачка 7., члана 55. став 2. и члана 
56. став 3. Закона о локалној самоуправи  („Сл. 
гласник РС“, број 129/07, 83/14 –др закон), члана 51. 
став  1 тач. 10) Статута општине Књажевац  - 
Пречишћени текст („Сл. лист општине Књажевац, бр. 
6/19) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за 
попуњавање положаја у другој групи  заменика 
начелника у Општинској управи Књажевац, број 111-
1/2021-09 од 08.09.2021. године,  Општинско веће 
општине Књажевац  на седници одржаној дана 
08.09.2021. године, доноси  
 

О Д Л У К У 
о образовању Конкурсне комисије за спровођење 
јавног конкурса за  попуњавање положаја у другој 

групи - заменика начелника Општинске управе 
Књажевац 

 
I 
 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Конкурсна комисија за  

спровођење јавног конкурса за  попуњавање положаја 
у другој групи - заменика начелника Општинске 
управе Књажевац (у даљем тексту: Конкурсна 
комисија) у следећем саставу: 

 
- Крстић - Николић Сузана, дипломирани 

правник, председник, 
- Драгићевић – Мартић Сања, дипломирани 

правник, члан и  

- Петровић Горица,  дипломирани правник - 
службеник за послове управљања људским 
ресурсима, члан. 
 
 

II 
 

Задатак Конкурсне комисије је да спроведе 
изборни поступак по Одлуци о расписивању јавног 
конкурса за попуњавање положаја у другој групи - 
заменика начелника у Општинској управи Књажевац, 
број 111-1/2021-09 од  08.09.2021. године, у складу са 
одредбама  Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе и 
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у аутономним покрајинама 
и јединицама  локалне самоуправе, да по окончаном 
изборном поступку, у року од 15 дана састави листу 
за избор од највише три кандидата који су са 
најбољим резултатом испунили мерила прописана за 
избор и исту достави Општинском већу на 
одлучивање. 
 

III 

 
Ову Одлуку објавити  у „Службеном листу 

општине Књажевац“. 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
 
број: 111- 2 /2021-09 
дана: 08.09. 2021. године 
К њ а ж е в а ц 

   
 ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                                                                                   
мр Милан Ђокић, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Општина Књажевац – Одељење за Општу управу и заједничке послове 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Горица Петровић,дипл.правник 
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