
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Блаце  

Општинска управа  

Број: III-112-417/2021 

Датум: 19.фебруар 2021.године  

Б л а ц е 

 

 

На основу члана 3. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса  за попуњавање 

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

Гласник РС", бр. 95/2016), Кадровског плана општине Блаце 2021.годину (,,Службени 

лист општине Блаце" број 19/20), и Правилника о организацији   и систематизациjи,  

радних  места   у  Општинској   управи општине Блаце  и  Општинском правобранилаштву 

општине Блаце број II-02-163/21 од 10. фебруара 2021. године, в.д. начелника Општинске 

управе општине Блаце доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОПУЊАВАЊУ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

У складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и 

додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 

159/2020) одобрава се попуњавање, на неодређено време, 

 

Радног места „Послови друштвене бриге о деци“ у Одељењу органа општине и 

друштвених делатности у Општинској управи општине Блаце, 

 

које је систематизовано под редним бројем 34.  Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи Општине Блаце и Општинском 

правобранилаштву општине Блаце број II-02-163/21 од 10.фебруара 2021.године. 

 

I.Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Блаце, Вожда 

Карађорђа број 4, 18420  Блаце. 

 

II. Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 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 и најмање 

три године радног искуства у струци 

 

III. Стручне оспособљености, знања и вештине кандидата у изборном поступку:  

врши се усменим разговором и то из: области познавање прописа којима се уређује правни 

положај запослених у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, општи 

управни поступак као и познавање прописа везаних за обављање послова радног места.  

 

IV. Место рада:Општинска управа Општине Блаце,Вожда Карађорђа број 4,18420 Блаце. 

 

                 V. Право учешћа иа интерном конкурсу: 

На интерном конкурсу могу да yчествују само службеници запослени на неодређено 

време у Општинској управи општине Блаце, сходно Закону о запосленима у аутономним 



покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС", бр. 21/16, 

113/17,. 95/18,. 113/17-др.закон и 95/18, др,закон) и Уредбе о спровођењу интерног и 

јавног конкурса за попуњавање радних места у аугономним nокрајинама и  јединицама 

локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС", број 5/2016). 

Уколико интерни конкурс не успе спровешће се јавни конкурс, у свему у складу са 

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

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени Гласник РС", 

број 95/2016). 

 

VI. Рок за  оглашавање интерног конкурса:  најкасније 8 дана од дана доношења 

решења о попуњавању радног места.  

 

VII. Рок за подношење пријава: 8 дана од дана када је интерни конкурс оглашен на 

интернет презентацији општине Блаце и огласној табли Општинске управе општине 

Блаце. 

 

VIII. Одлуку објавити: на званичној интернет презентацији Општине Блаце и огласној 

табли Општинске управе општине Блаце. 

 

Обрада: 

Јасмина Ђошић Минић 

              

 

                                                                                 В.Д. НАЧЕЛНИКА 

                                                           ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                     Јасмина Лапчевић, дипл.правник с.р. 

 

  

                                                          


