
Република Србија  
ОПШТИНА ПРИБОЈ 
ОПШТИНСКА УПРАВА  
04 број: 111-9 
18.11.2019.године 
П Р И Б О Ј   
 На основу члана 4.став 8. и члана 88.став1.тачка1.Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( "Сл.гласник РС", 
бр.21/2016, 113/2017, 113/2017 I-др.закон и 95/2018) начелник Општинске управе Прибој, 
доноси  
 
                                                        Р Е Ш Е Њ Е  
                                         о неуспеху интерног конкурса 
 
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места-службеника за јавне 
набавке , у звању млађи саветник-1 извршилац, објављен дана 07.11.2019.године на 
интернет презентацији општине Прибој www.priboj.rs и огласној табли Општинске 
управе,  није успео, јер на истом није било пријава. 
 
Попуњавање  радног места из става 1. диспозитива овог решења извршиће се 
спровођењем јавног конкурса. 
 
Решење о неуспеху интерног конкурса објавити на интернет презентацији општине 
Прибој www. priboj.rs. 
 
 
                                                          Образложење 
 
 Решењем начелника Општинске управе Прибој 04 бр.111-6 од 06.11.2019.године,  
одобрено је попуњавање интерним конкурсом, на неодређено време , извршилачког 
радног места-службеника за јавне набавке , у звању млађи саветник-1 извршилац . 
  Интерни конкурс објављен је на огласној табли Општинске управе општине 
Прибој и интернет презентацији општине Прибој www. priboj.rs,  дана 07.11.2019.године. 
Услови за заснивање радног односа прописани су чланом 80.Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( "Сл.гласник РС", 
бр.21/2016, 113/2017 и 113/2017-I-други закон и 95/2018 ) и Правилником о организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој ("Сл.лист општине 
Прибој", бр. 1/17, 3/17, 1/18 и 5/18 ). Сагласно расписаном интерном конкурсу право 
учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који 
испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се 
попуњава. 
 Конкурсна комисија, образована решењем начелника Општинске управе 04 број: 
111-6/1 од 07.11.2019.године, доставила је извештај о споведеном интерном конкурсу 
бр.111-8 од 18.11.2019.године, у коме је констатовано да на расписани интерни конкурс  
није било пријава и да је рок за подношење пријава истекао дана 15.11.2019.године. 
 
          На основу свега изнетог, одлучено је као у  диспозитиву овог решења. 
 
 
                                                                                               НАЧЕЛНИК  
                                                                                     ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Доставити: 
   -а/а                                                                                Ђорђе Дујовић, дипл. правник 


