
Република Србија 
Град Крагујевац 
Градска управа за друштвене делатности 
Број: 112-1418/2022- XXV   
Дана: 19. децембра  2022.године 
Крагујевац 
 

 
Вршилац дужности начелника Градске управе за друштвене делатности, на основу 

чл. 4. став 8. и 85. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', број 21/2016, 113/17, 95/18, 
114/21, 113/17-др. закон и 95/18-др. закон, 86/2019 – др. закон, 157/20 – др. закон и 123/21 
– др. закон) и члана 9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 95/16 и 12/22), доноси 

                              
РЕШЕЊЕ 

 
I Именује се Конкурсна комисија за спровођење интерног конкурса за попуњавање 

извршилачког радног места Заменика матичара, разврстаног у звање сарадника , у члану  
75. под тачком 7. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градским 
управама и стручним службама града Крагујевца, број: 110-27/22-XXVII од 27. октобра 
2022. године -пречишћен текст (у даљем тексту: конкурсна комсија) у саставу:  

 
1. Дарко Дробњак, начелник Одељења за  лични статус грађана, руководилац 
организационе јединице у којој се попуњава радно место; 
2.  Софија Дробњаковић, службеник који је стручан у области за коју се попуњава 
радно место, распоређена на радно место Заменика матичара; 
3. Јелена Бојовић, службеник који обавља послове управљања људским 
ресурсима у Одељењу за развој људских ресурса.  

 
            II Конкурсна комисија има задатак да спроведе изборни поступак за попуњавање 
извршилачког радног места из става 1. диспозитива овог решења, 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 95/16 и 
12/22). 

 
            III  Ово решење објавити на огласној табли зграде Управе Града, Трг слободе бр.3, 
Крагујевац. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Решењем о попуњавању извршилачког радног места број 112-        /2022- XXV  од  

19. децембра 2022.године, покренут је поступак попуњавања извршилачког радног места 
Заменика матичара, разврстаног  у звање сарадника Правилником  о организацији и 
систематизацији радних места у Градским управама и стручним службама града 
Крагујевца, број: 110-27/22-XXVII од 27. октобра 2022. године -пречишћен текст, интерним 
конкурсом.  
             



               Чланом 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе прописано је да за службенике и намештенике у јединицама локалне 
самоуправе, права и дужности у име послодавца, врши начелник градске или општинске 
управе ако је образована као јединствен орган, односно начелник управе за поједине 
области, или начелник управе градске општине, односно руководилац који руководи 
службом или организацијом. 
 
               Чланом 85. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе прописано је да интерни конкурс спроводи конкурсна комисија од три 
члана. Конкурсну комисију за спровођење интерног конкурса, сходно овом члану Закона, 
именује начелник управе, тако да конкурсну комисију обавезно чине непосредни 
руководилац организационе јединице у којој се попуњава радно место, службеник који је 
стручан у области за коју се попуњава радно место и службеник који обавља послове из 
области управљања људским ресурсима. 
 
 
На основу наведеног одлучено је као у изреци решења. 
 
Обрадила: 
Јелена Бојовић 
 
Решење доставити: 
-Члановима конкурсне Комисије                                           
-Архиви  
 
    

 

                                 ВД Начелника управе, 
 
                                  Тамара Јовановић              

  
 
 
 


