
         На основу члана 110. став 1. тачка 1) Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/17- др. 

закон, 95/2018 и 114/2021), члана 25. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („ 

Службени  гласник РС“, број 95/2016 и 12/2022), члана 64 став 1. тачка 13 Статута општине 

Варварин („Службени лист општине Варварин“,  број 5/2019) и члана 8. Пословника о раду 

Општинског већа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 40/2020 ),  

            Општинско веће општине Варварин, на 38. седници одржаној дана 09.06.2022.године,  

доноси 

                               РЕШЕЊЕ О НЕУСПЕХУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

I УТВРЂУЈЕ СЕ да Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе 

општине Варварин који је огласило Општинско веће општине Варварин, под бројем 111-2/2022 

од 07.04.2022.године, у дневном листу „Данас“, дана 11.04.2022.године,  НИЈЕ УСПЕО,  јер 

по истом није било пријава. 

II  Решење о неуспеху јавног конкурса објавити на огласној табли Општинске управе општине 

Варварин и на интернет презентацији општине Варварин www.varvarin.ls.gov.rs . 

III Ово решење је коначно.                    

О б р а з л о ж е њ e 

       На основу члана 110. став 1. тачка 1) Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе јавни конкурс није успео ако није било пријава на јавном  

конкурсу, а члан 25. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање  радних 

места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, регулише неуспех јавног 

конкурса. 

       Општинско веће општине Варварин огласило је Јавни конкурс за попуњавање положаја 

начелника Општинске управе општине Варварин, под бројем 111-2/2022 од 07.04.2022.године, 

у дневном листу „Данас“, дана 11.04.2022.године. 

       Комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске 

управе општине Варварин, у записнику са 1. седнице одржане дана 24.05.2022.године, 

констатовала је да нема пристиглих пријава на конкурс  те обавештава Општинско веће као 

орган надлежан за постављање службеника на положају да конкурс није успео и да се исти 

оконча.  

       Обзиром на наведенo, да није било пријава на јавном конкурсу, исти није успео то је донето 

решење као у диспозитиву. 

 

                      ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

                               Број: 111-4/2022-III од 09.06.2022.год. 

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                         Дејан Милановић 
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