
 

РЕПУБЛИКА СРБИНА 
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 
Општинска управа 
01 бр. 02-180/2020 
25.08.2020. године  
ВЛАСОТИНЦЕ  

 
На основу члана 4 став 8 и 170 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицамама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр.21/16, 113/17 – други закон и 
95/18), члана 38. став 1 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(''Сл. гласник РС'', бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), члана. 27 став.1 тач. 7  и члана 49 
став 1. Одлуке о општинској управи општине Власотинце (''Сл. гласник града Лесковца'', 
бр.30/16, 47/16 и 17/17), Начелник општинске управе општине Власотинце доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

  1. ИРЕНА ЦВЕТКОВИЋ, запослена у Општинској управи општине Власотинце на 

неодређено време, распоређена на пословима локалне канцеларије за младе при 

Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе 

општине Власотинце ОВЛАШЋУЈЕ СЕ за поступање по захтевима за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја у складу за Законом о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја. 

 2. Именована ће  поступати по захтевима из тачке 1 овог Решења почев од 

25.08.2020. године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 4. став 8.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр.21/16, 113/17 – други закон и 95/18) 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 или 

орган надлежан за његово постављење. 

Чланом 170 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр.21/16, 113/17 – други закон и 95/18) прописано 

је да се акт којим се одлучује о правима, обавезама и одговорностима службеника из 

радног односа доноси у форми решења, сагласно закону којим се уређује општи управни 

поступак и има карактер управног акта, ако овим законом није друкчије одређено. 



Чланом 38 став 1 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(''Сл. гласник РС'', бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), прописано је да одговорно лице у 

органу власти одређује једно или више службених лица за поступање по захтеву за 

слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

Чланом 27 став.1 тач. 7 Одлуке о општинској управи општине Власотинце 
(''Службени  гласник града Лесковца'', бр. 30/16, 47/16 и 17/17) прописано је да Начелник 
општинске управе решава о правима и обавезама из радно-правних односа запослених  у 
Општинској управи у првом и другом степену у складу са законом,   

 
 чланом 49 став 1 Одлуке о општинској управи општине Власотинце (''Службени  

гласник града Лесковца'', бр. 30/16, 47/16 и 17/17)  прописано је да о правима, обавезама 
и одговорностима запослених лица у Општинској управи одлучује начелник Општинске 
управе 

На испред свега напред наведено, донето је решење као у диспозитиву. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На ово Решење службеник може изјавити жалбу 

Жалбеној комисији у року од 8 дана од дана пријема Решења. 
 
 
 
 
 
                         НАЧЕЛНИК 
                               Марјан Станковић 

 
 
 
Решење доставити: 

1. службенику 
2. персоналној служби и 
3. архиви 

  

  

 

  
 


