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Република Србија 
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 112- 63/2021-09 
Дана: 03.11.2021. године 
К њ а ж е в а ц 
 

На  основу члана 49. ст. 2. и члана 97. ст. 2 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, 
број 21/16, 113/17, 95/18 и 86/19 др. закон), а у вези са 
чланом  46. ст. 1 тач. 7 и чл. 56. ст. 1 Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 
83/14 –др закон, 101/16 –др закон и 47/18) и  члана 51. 
тач.10) Статута општине Књажевац  - Пречишћени 
текст  („Сл лист општине Књажевац“, бр 6/19), по 
спроведеном Јавном конкурсу за попуњавање 
положаја у другој групи – заменика начелника 
Општинске управе Књажевац,  Општинско веће 
општине Књажевац, на седници одржаној дана 03.11. 
2021. године,  донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављењу заменика начелника Општинске 

управе Књажевац 
 

I   РИСТИЋ МАРКО, дипломирани правник из 

Књажевца поставља се за заменика начелника 
Општинске управе Књажевац, на пет година. 

II  Именовани из тачке I овог решења ступа на 

положај даном доношења решења о постављењу, 
дана 03.11. 2021. године. 

III Коефицијент за обрачун и исплату плате, 

утврдиће се посебним решењем по ступању на 
положај. 

IV Решење објавити у „Службеном листу 

општине Књажевац“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

        Одредбама члана 4. ст. 5. 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, а чланом 97. 
ст.2 истог Закона да 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.    

        Чланом 49 ст. 2 истог Закона прописано је да 

Општинско веће поставља и разрешава начелника 
управе и заменика начелника управе, а одредбама 
члана 50. ст. 5.  истог  Закона, прописано је да се  
заменик начелника управе поставља на исти начин и 
под истим условима као начелник. 

        Чланом 46. ст. 1 тач. 7. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да Општинско веће 
поставља и разрешава начелника Општинске управе, 
а чл. 56. ст. 1 истог Закона да начелника Општинске 
управе поставља општинско веће, на основу јавног 
огласа, на пет година. 

Одредбама члана 51. тач. 10)  Статута општине 
Књажевац  прописано је да Општинско веће 
поставља и разрешава начелника Општинске управе. 

Општинско веће општине Књажевац, на седници 
одржаној дана 08.09.2021. године донело је  Одлуку о 
расписивању јавног конкурса за попуњавање 
положаја у другој групи – заменика начелника 
Општинске управе Књажевац, број 111-1/2021-09 од 
08.09.2021. године.  

        На основу члана 95. ст. 2 Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, Општинско веће општине 
Књажевац донело је Одлуку о образовању Конкурсне 
комисије за спровођење јавног конкурса за 
попуњавање положаја у другој групи – заменика 
начелника Општинске управе Књажевац, бр. 111-
2/2021-09 од 08.09.2021. године, са задатком да 
спроведе изборни поступак и по окончању истог  
достави Општинском већу листу кандидата.  

Општинско веће општине Књажевац  
расписало је Јавни конкурс за попуњавање положаја 
у другој групи – заменика начелника Општинске 
управе Књажевац, број 111-3/2021-09 од  08.09.2021. 
године и исти је објављен на званичној интернет 
презентацији општине Књажевац knjazevac.ls.gov.rs   

дана 08.09.2021. године, а Обавештење о јавном 
конкурсу и интернет адреса општине  објављено је у 
дневном листу „Вечерње новости“  дана 13.09.2021. 
године.  

      Чланом 80. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, прописани су општи услови  за 
запослење и то: држављанство Републике Србије, да 
је учесник конкурса пунолетан, да има прописано 
образовање, да није правоснажно осуђиван на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци, 
да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу или органу јединице 
локалне самоуправе, због теже повреде радне 
дужности из радног односа и да испуњава и остале 
услове одређене другим прописом и актом о 
систематизацији радних места. У Правилнику о  
организацији и систематизацији радних места у 
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Општинској управи Књажевац и Правобранилаштву 
општине Књажевац у одељку VII Службеник на 
положају, код радног места под редним бројем  2. 
Заменик начелника Општинске управе,  прописани су 
услови  за рад на радном месту  које се попуњава и 
то: стечено високо образовање из научне области 
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 и   да поседује знање за  рад 
на рачунару (MS office пакет и интернет). 

    Према условима  о садржини огласа о 
јавном конкурсу, наведено је  да су докази који се 
прилажу на јавни конкурс: Очитана  (копирана) лична 
карта; Оригинал или фотокопија уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); Оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених;  Оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; Оригинал или оверена 
фотокопија уверења о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (лица са 
положеним правосудним испитом достављају 
уверење о положеном правосудном испиту уместо 
уверења о положеном државном стручном испиту); 
Уверење о подацима о стажу осигурања које издаје 
Републички фонд пензијског и инвалидског 
осигурања, кандидати који у уверењу имају 
евидентиран стаж осигурања, неопходно је да 
доставе све доказе – решења, потврде и друге акте из 
којих се види  са којим степеном стручне спреме и у 
ком периоду су стекли  радни стаж, односно стаж 
осигурања; Оригинал или оверена  фотокопија  
уверења из казнене евиденције МУП-а РС, 
Полицијске управе да кандидат није правноснажно 
осуђиван на безусловну казну  затвора од најмање  
шест месеци (издато након објављивања јавног 
конкурса);  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 – само за  лица која су била у радном односу у 
државном органу, органу аутономне покрајине, 
односно јединици локалне самоуправе, лица која нису  
била у радном односу у државном органу, односно  
органу аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе, наводе у својој пријави да нису били у 
радном односу у наведеним органима. 

Како је рок за  подношење пријава по јавном 
конкурсу  истекао дана 28. септембра 2021. године, 
Конкурсна комисија је на седници одржаној дана 07. 
октобра 2021. године констатовала да је на Јавни 
конкурс за попуњавање положаја приспела 1 (једна) 
пријава, отворила и прегледала приспелу пријаву и 
утврдила Записником број 111-2/2/2021-09, да пријава 
кандидата испуњава услове из Јавног конкурса, да је 
благовремена, допуштена,уредна и  потпуна и то:  
пријава приспела дана 28. септембра 2021. године  
заведена под бројем 122- подносилац пријаве је 

Ристић Марко, дипломирани правник из Књажевца,  
ул. 9.бригаде бр. 11/1-9. 

Конкурсна комисија је затим  истог дана, на 
основу члана 104. напред наведеног Закона, 
сачинила Списак кандидата за спровођење изборног 
поступка, у који је уврстила кандидата Ристић Марка  
који се једини пријавио на оглашени конкурс и који 
испуњава оглашене услове за рад на положају који се 
попуњава. 

Конкурсна комисија је  утврдила Критеријуме 
и  Мерила за оцену стручних оспособљености, знања 
и вештина кандидата у изборном поступку за избор 
заменика начелника Општинске управе Књажевац и 
писменим путем обавестила кандидата о дану и часу 
спровођења провере стручних оспособљености, 
знања и вештина кандидата у изборном поступку. 

У изборном поступку, Конкурсна комисија  је 
дана 13. октобра 2021. године извршила проверу и 
оцењивање стручне оспособљености, знања и 
вештина у складу са донетим Критеријумима и 
мерилима за оцењивање истих. Провера стручне 
оспособљености, знања и вештина  кандидата 
извршена је  усмено у разговору чланова Конкурсне 
комисије са кандидатом и практична провера за рад 
на рачунару, о чему је сачињен Записник бр. 111-
2/7/2021-09 од 13.10.2021. године и Листа кандидата 
бр. 111-2/8/2021-09 од 18.10.2021. године, сходно 
члану 96. став 3 Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе и чл. 
23 ст. 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, број 95/16). У Листи кандидата наведено 
је да је у изборном поступку по Јавном конкурсу за 
попуњавање положаја у другој групи – заменика 
начелника Општинске управе Књажевац, изабран 
кандидат Ристић Марко, дипломирани правник из 
Књажевца, ул. 9. бригаде бр. 11/1-9  и да именовани  
у потпуности испуњава критеријуме и мерила 
прописана за избор заменика начелника Општинске 
управе са израчунатом просечном вредности оцене 
2,94. 

На основу члана 97. истог Закона, Конкурсна 
комисија је  Листу кандидата са Записником о 
предузетим радњама у изборном поступку доставила 
Општинском већу општине Књажевац, ради 
доношења одлуке о постављењу заменика начелника 
Општинске управе Књажевац у року од 15 дана од 
дана пријема Листе кандидата. 

Сходно члану 99. ст. 2 Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, службеник ступа на положај даном 
доношења решења о постављењу на  положај. 

На основу напред изнетог, Општинско веће 
општине Књажевац доноси решење о постављењу 
Ристић Марка, дипломираног правника из Књажевца 
за заменика начелника Општинске управе Књажевац 
на  пет година. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 

решења жалба није допуштена, али се може 
покренути управни спор пред Управним судом у 
Београду, у року од 30 дана од дана достављања 
решења. 
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Решење доставити: Ристић Марку, Одељењу 
за буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних 
јавних прихода, Одељењу за општу управу и 
заједничке послове – за кадровску евиденцију и а/а. 
 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 

ПРЕДСЕДНИК,  

мр Милан Ђокић, С.Р. 
 
 
 

 
 

. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
1  
 
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ............1 
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ИЗДАВАЧ: Општина Књажевац – Одељење за Општу управу и заједничке послове 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Горица Петровић,дипл.правник 
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