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В А Р В А Р И Н 

 

Лист излази према потреби 

Годишња претплата 300 дин. 

Цена овог броја 30 дин. 

Рок за рекламацију 10 дана 

 

 

4. 

 

             На основу члана 4., 48., 49., 50., 95., 96., 97., 98 и члана 99. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени 

гласник РС'', број 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон и 114/2021 ), члана 56.став 1. 

Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021), члана 64. тачка 13) и 81.став 1. 

Статута општине Варварин (,,Службени лист општине Варварин'',број 5/2019), 

         Општинско веће општине Варварин на 40. седници одржаној дана 

21.07.2022.године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I   Милена Арсић Васић, дипломирани правник из Параћина, бира се за начелника 

Општинске управе општине Варварин, са листе за избор кандидата који су испунили 

мерила за избор, а на основу спроведеног Јавног конкурса за попуњавање положаја 

начелника Општинске управе општине Варварин, број 111-6/2022-III од  

09.06.2022.године,  објављеног  на интернет презентацији општине Варварин 

www.varvarin.ls.gov.rs и оглашеног у дневном листу „Данас“ дана 13.06.2022. године. 

 

II  Милена Арсић Васић, дипломирани правник из Параћина, поставља се за 

начелника Општинске управе општине Варварин, на период од 5 (пет ) година. 

 

III Службеник ступа на положај  даном доношења решења о постављењу на положај. 

 

IV  Именована је дужна да се јави на посао најкасније у року од 15 дана од дана 

пријема овог решења. 

 

https://varvarin.ls.gov.rs/
https://varvarin.ls.gov.rs/
https://varvarin.ls.gov.rs/
http://www.varvarin.ls.gov.rs/
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V Ово решење  ступа на снагу даном доношења и објавиће се на званичном сајту   

општине Варварин и у ,,Службеном листу општине Варварин''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

      Чланом 48.став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је: ,,у јединици локалне самоуправе и градској општини, 

положаји у смислу одредаба овог закона, су радна места начелника градске, општинске, 

односно управе градске општине и њихових заменика (у даљем тексту:начелник 

управе). 

      Одредбом члана 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе прописано је да: ,,градско односно општинско веће (у 

даљем тексту: Веће) поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника 

управе''. 

       Чланом 81.Статута општине Варварин прописано је да начелника Општинске 

управе поставља Општинско веће,  на основу јавног огласа, на пет година.  

      На основу члана 95., 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе покренут је поступак за попуњавање положаја - 

Начелника Општинске управе. 

       На основу члана 95.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе и Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,  

Решењем о образовању конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за 

попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Варварин број 111-

5/2022-III од 09.06.2022.године, образована је конкурсна комисија за избор начелника 

Општинске управе општине Варварин. 

       Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе Варварин 

објављен је дана 09.06.2022.године на интернет страници општине Варварин и огласној 

табли Општинске управе а обавештење о објављеном конкурсу објављено је у дневном 

листу ,,Данас'',   дана 13.06.2022.године. 

        Рок за подношење пријаве  по јавном конкурсу  био је 15 дана од дана 

објављивања обавештења  у дневним новинама и истекао је  дана 28.06.2022.године. 

        Услови за постављење на положај прописани су чланом 50. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и то су: стечено високо 

образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у 

обиму 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 и најмање 

пет година радног искуства у струци. Комисија за спровођење конкурса за попуњавање 

положаја начелника Општинске управе општине Варварин констатовала је  да су  

благовремено пристигле две пријаве и то: 1. Пријава Милене Арсић Васић из Параћина, 

улица Војводе Мишића 35А/2/26, заведена под бројем 111-6/2022-1 од 21.јуна 

2022.године и 2. Пријава Ивана Ивановића из Ражња, улица Иве Андрића 4,  заведена 

под бројем 111- 6/22-2 од 28.јуна 2022.године.  

         Конкурсна комисија је након разматрања пристиглих пријава утврдила да су 

пријаве Милене Арсић Васић из Параћина и Ивана Ивановића из Ражња потпуне, 

благовремене и да у свему одговарају захтеваним условима те је утврдила списак 

кандидата међу којима се спроводи изборни поступак по Јавном конкурсу за 

попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Варварин, и то:  

1. Милена Арсић Васић из Параћина  
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2. Иван Ивановић из Ражња 

        Кандидати су телефоном и мејлом обавештени  да ће се изборни поступак 

спровести дана 15.07.2022.године 

        Конкурсна комисија је након спроведеног поступка, саставила Листу за избор 

кандидата који су испунили мерила прописана за избор, од два кандидата, и то: 

 

1. Кандидат Милена Арсић  Васић из Параћина - са просечном оценом 3,  

на основу резултата:  разговор, усмена провера; писмена провера, практичан рад 

 

2. Кандидат Иван Ивановић из Ражња - са просечном оценом 2,  

на основу резултата:  разговор, усмена провера; писмена провера, практичан рад 

 

         Сагласно члану 96.и члану 97.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, конкурсна комисија је дана 19.07.2022.године 

Општинском већу, ради доношења одлуке о избору кандидата, доставила листу за 

избор кандидата са записницима о предузетим радњама у току изборног поступка, који 

садрже све податке о резултатима које су кандидати постигли у изборном поступку. 

         Општинско веће општине Варварин  је у разматрању свих аката достављених од 

конкурсне комисије  и на основу спроведеног поступка, прихватајући предложену 

листу, једногласно донело одлуку да кандидат за начелника Општинске управе 

Варварин буде Милена  Арсић  Васић а затим је једногласно донето и решење о 

постављењу кандидата Милене  Арсић Васић на положај начелника Општинске управе 

Варварин. 

         У складу са чланом 99. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе,  службеник ступа на положај даном доношења решења 

о постављењу на положај. 

        Именованој је остављен рок од 15 дана од дана пријема овог решења да се јави 

Општинској управи Варварин, односно ступи на посао. 

        На основу изнетог донето је решење као у диспозитиву. 

 

 

            УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења жалба није 

допуштена, али може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана достављања 

решења. 

 

 

Број: 112-67/2022-III 

У Варварину, дана 21. јула 2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Виолета Лутовац Ђурђевић, доктор медицине, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

Страна 

 

 

1. Решење о избору начелника Општинске управе општине 

Варварин. ..............................................................................................................  207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Издавач: 

Општинска упрaва, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин 

Телефон: 037/787-171 

Жиро-рачун број 840-98640-58 

Главни и одговорни уредник: Драгана Збиљић, Секретар СО-е Варварин 

Технички уредник: Срђан Ђорђевић 

 


