
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Бр. 111-5/2022-01-4 
Дана 02.11.2022. године 
Аранђеловац 
 

На основу члана 82. ст. 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16,113/17,113/17- 
др.закон,95/18 и 114/21), Уредбе  о спровођењу интерног  и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл.гласник 
РС'', број 95/16 и 12/22) члана 27 Одлуке о  Општинској управи општине Аранђеловац 
(„Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 5/19), 

Начелник Општинске управе општине Аранђеловац, доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о попуни радног места спровођењем интерног конкурса 
 
 

Радно место: Послови бесплатне правне помоћи и радно-правни односи, у звању 
Самостални саветник, у оквиру Одељења за општу управу и заједничке послове Управе 
општине Аранђеловац – 1 извршилац, попуниће се путем спровођења интерног 
конкурса. 

Услови за обављање послова: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области правних наука или других друштвених наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места, радно искуство у струци од најмање три 
године. 

Задужује се Одељење за општу управу и заједничке послове да припреми текст 
интерног конкурса у складу са Уредбом о спровођењу интерног  и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(''Сл.гласник РС'', број 95/16 и 12/22), Законом о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16,113/17,113/17- др.закон, 
95/18 и 114/21) и овим Решењем. 

 



 

Овo Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се на огласној табли и 
званичној интернет презентацији општине Аранђеловац. 

 

Образложење 

 

Чланом 82. ст. 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16,113/17,113/17- др.закон,95/18 и 
114/21) прописано је да ако послодавац одлучи да радно место не попуни премештајем, 
спроводи се интерни конкурс. Чланом 27 Одлуке о Управи општине Аранђеловац 
(„Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 5/19) прописано је да Управом општине 
Аранђеловац руководи начелник Општинске Управе.  

У складу са наведеним, одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Негослав Петронијевић, дипл. правник 


