
 
 
Рача, 16.08.2018. године – број 16                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
Р е ш е њ а 
Решење о именовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање 
слободних извршилачких радних места у Општинској управи општине Рача 2 

 



Број 16, страна 2 Службени гласник општине Рача 16.08.2018. године 

На основу члана 101. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017), члана 12. и члана 
15. став 1. Одлуке о организацији Општинске управе општине Рача („Сл.гласник општине 
Рача“ бр. 5/2018), Заменик начелника Општинске управе општине Рача, дана 16.08.2018. 
године доноси, 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Именује се Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање 

слободних извршилачких радних места (Порески инспектор канцеларијске и 
теренске контроле, Извршилац за послове наплате локалних јавних прихода и 
Извршилац за област друштвене бриге о деци) у саставу: 
1) Душица Миљојковић, председник комисије, 
2) Биљана Рашић, члан комисије, 
3) Данијела Недељковић, члан комисије. 
 

2. Конкурсна комисија спроводи изборни поступак у свему у складу са одредбама 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Сл.гласник РС“, број 21/2016) и Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса 
за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Сл.гласник РС“, број 95/2016). 
 

3. Конкурсна комисија има задатак да по истеку рока за подношење пријава на јавни 
конкурс, прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и састави списак 
кандидата међу којима ће се спровести изборни поступак, спроведе изборни 
поступак и утврди листу за избор, коју ће у законском року доставити Начелнику 
Општинске управе општине Рача. 

 
4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се „Службеном гласнику 

општине Рача“. 
 

5. Решење доставити именованима и архиви.  
 

 
Број: 112-52/2018-IV-00    ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 
Дана: 16.08.2018. године    ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

Славољуб Арсенијевић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Марија Стевановић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


