
                    

Република Србија 

ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА   

Број: 01 бр.112-9/2019 

Дана:05.12.2019.године  

Власотинце    

        Датум оглашавања:05.12.2019.године 

        Датум истека рока за пријављивање:13.12.2019.године 

         Општинска управа општине Власотинце на основу чл. 4. ст. 8. и чл. 82. и 83. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 

21/16, 113/17 и 95/18) и чл.4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 

95/16), Закључка Министарства државне управе и локалне самоуправе-Комисије за давање 

сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 

51 број 112-4346/2019 од 25.04.2019.године, Кадровског плана општине Власотинце за 2019.гoдину 

01 број 06-72-7/2018 од 20.12.2018.године („Сл.гласник града Лесковца“, број 29/18) и Правилника о 

организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском право-

бранилаштву општине Власотинце, 01 број 06-82-11/2016  од  24.11.2016. године, 01 број 06-58-

1/2017 од 18.08.2017 године, 01 број 06-79-3/2017 од 03.11.2017.године, 01 број 06-3-1/2018 од 

24.01.2018.године, 01 број 06-50/2018 од 14.09.2018. године и 01 број 06-73-7/2019  од 

06.11.2019.године, оглашава 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

I Орган у коме се радно место попуњава: 

  Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр.12 

II Радно место које се попуњава: „ПОСЛОВИ НАПЛАТЕ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА“, 

Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности, Општинске управе општине 

Власотинце, звање саветник -1 извршилац (службеник)   

Опис посла: израђује планове редовне и принудне наплате; учествује у припреми методолошког 

упутства којим се прописују процедуре наплате локалних јавних прихода; припрема и шаље 

опомену о врсти и износу локалних јавних прихода доспелих за наплату; предлаже руководиоцу 

Одељења предмет принудне наплате;  доноси решење о принудној наплати; у складу са законом и 

општима актима општине врши увећање пореског дуга на дан почетка принудне наплате; спроводи 

принудну наплату локалних јавних прихода на новчаним средствима пореског обвезника и заради, 

односно накнади зараде, односно пензији; установљава привремене мере обезбеђења пореског 

потраживања у принудној наплати; припрема аката о прекиду и обустави поступка принудне 

наплате; води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга и захтевима за отпис 

пореског потраживања по основу застарелости; пријављује потраживања по основу јавних прихода 

у поступку стечаја; даје обавештења и пружа стручну помоћ пореским обвезницима. Учествује у 



изради планова редовне и принудне наплате; спроводи поступак принудне наплате; врши увећање 

пореског дуга на дан почетка принудне наплате; прибавља информације о покретним стварима и 

потраживањима пореског обвезника; врши упис заложног права у регистре заложних права; у 

поступку одлучивања о одлагању плаћања дугованог пореза врши проверу датог средства 

обезбеђења принудне наплате и проверу вредности (износа) у односу на висину пореског дуга и 

даје предлог о избору предложених односно доступних средстава обезбеђења и проверава доказе 

пореског обвезника да је обезбедио одабрано средство обезбеђења; припрема предлог аката 

којима се поништава споразум, односно укида решење; и приступа наплати из датог средстава 

обезбеђења слањем обавештења пореском обвезнику или принудном наплатом; стара се о томе 

да се одбију евентуални захтеви за одлагање плаћања дугованог пореза обвезницима којима су 

поништени споразуми, односно укинута решења; даје мишљење на захтев пореског обвезника који 

је закључио уговор о финансијском реструктурирању; врши попис покретних ствари и 

непокретности; подноси захтев надлежном суду за доношење решења за дозволу уласка у стан 

или друге просторије; прибавља доказ о непокретности које су својина пореског обвезника од 

катастра непокретности; подноси захтев за брисање залоге, односно хипотеке и обавештава банку 

и дужника пореског обвезника и пореског обвезника о престанку важења решења; врши процену 

пописаних ствари, саставља записник о извршеном попису и процени и одузима пописане 

покретне ствари; доноси закључак по приговору; обавештава потенцијалне власнике; учествује у 

одређивању почетне вредности непокретности, припрема решење о утврђеној почетној вредности 

непокретности;  доноси решење по приговору; врши заплену непокретности која није уписана у 

одговарајући регистар; учествује у продаји непокретности; доноси закључак о одређивању начина 

продаје, припрема оглас о продаји непокретности; саставља записник о јавном надметању и току 

непосредне погодбе; припрема решење о продаји непокретности; припрема решење о преносу 

непокретности у својину града и доставља га пореском обвезнику и катастру непокретности; 

доставља доказ о намирењу катастру са налогом да се хипотека брише; обавештава надлежни 

орган да преузме непокретност у државину; пружа стручну помоћ пореским обвезницима.  

  

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља економских наука или из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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,  најмање три године радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).  

  

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: 

познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, 

бр.80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др.закон, 62/06-др.закон, 61/07, 20/09, 72/09-

др.закон, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16, 108/16, 30/18 и 

95/18), Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС“, бр.26/01,42/02-Одлука СУС, 80/02, 80/02-

други закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-Одлука УС РС, 47/13, 68/14-др.закон, 

95/18 и 99/18-Одлука УС РС), Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", 

бр.18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17- др. закон и 

95/18)-усмено, познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару, вештина 

комуникације-усмено.  

III Место рада:  

Општина Власотинце, Општинска управа, Трг ослобођења бр.12, 16210 Власотинце 



IV Датум оглашавања:05.12.2019.године 

 

V Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је 8 дана од дана када је интерни конкурс 

оглашен на интернет презентацији и огласној табли Општинске управе општине Власотинце. Рок 

за подношење пријава на интерни конкурс истиче  13.12.2019.године. 

      

VI Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Душица Стојановић, 

тел:016 875 122, локал 108. 

VII Адреса на коју се подноси пријава на интерни конкурс: Општина Власотинце, Општинска 

управа, Трг ослобођења бр 12, 16210 Власотинце, за Конкурсну комисију са назнаком „За интерни 

конкурс-попуњавање извршилачког радног места -Послови наплате локалних јавних прихода“.  

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: 

-пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; 

-оригинал или оверена фотокопија уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 

-оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 

-оригинал или оверена фотокопија уверења да кандидат није правноснажно осуђиван на 

безусловну казну затвора од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци); 

-оригинал или оверена фотокопија исправе којом се доказује да учеснику конкурса раније није 

престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици 

локалне смаоуправе, због теже повреде дужности из радног односа: 

-оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења којом се потврђује стручна спрема; 

-оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у 

државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном 

државном стручном испиту, подносе оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном 

правосудном  испиту); 

-оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други 

акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено 

радно искуство); 

-оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају на радно место у 

органу у коме ради или решење да је службеник нераспоређен. 

 

- Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа за 

оверу потписа, рукописа и преписа. 

Законом о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, број 18/16) је, између осталог, прописано 

да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са 

законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибаваљају личне податке о 

чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће 

податке прибавити сама.  

Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс, а о којима се води службена евиденција су: 

уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење из казнене евиденције да 

кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, 

исправа којом се доказује да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном 

органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне смаоуправе, због теже повреде 

дужности из радног односа: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним 

органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.  



Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави наведени доказ по службеној дужности, 

дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху 

прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву достави и изјаву о томе, чији образац 

можете преузети на интернет презентацији општине Власотинце уз интерни конкурс. 

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са 

кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су 

приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера 

стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку наведених у 

тексту интерног конкурса, одржаће се у просторијама Општинске управе општине Власотинце, Трг 

ослобођења бр.12, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте 

(бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.   

X Право учешћа на интерном конкурсу: На интерном конкурсу могу да учествују само 

службеници запослени на неодређено време у Општинској управи општине Власотинце, сходно 

Закону о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 

РС“, број 21/16, 113/17 и 95/18) и Уредби о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 

95/2016) 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 

нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа, 

биће одбачене.  

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Општинске управе 

општине Власотинце.  

Овај оглас је оглашен на интернет презентацији и огласној табли Општинске управе општине 

Власотинце. 

Термини који су у овом конкурсу изражени у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски 

род лица на која се односе. 

                                                                                                             НАЧЕЛНИК                                                                                                                         

                                                                                                         Марјан Станковић 

 


