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ВЛАСОТИНЦЕ  
 
 
  На основу чл.44 ст.1 тач.5 Закона о локалној самоуправ (''Сл. Гласник РС'', 

бр.129/07, 83/14, 110/16, 47/18)  чл.66. ст.1. тач.6. Статута Општине Власотинце  („Сл. 

гласник града Лесковца”, број 6/19), а на основу Захтева за добијање сагласности на  

Правилник о организацији и систематизацији послова у ПУ ''Милка Диманић''  Власотинце 

бр.282 од 19.05.2021. године, који је код општине Власотинце заведен под 01бр.110-7/21 

дана 20.05.2021. године, Председник општине Власотинце, дана 20.05.2021. године  донео  

је   

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на  Правилник о организацији и систематизацији послова у 
Предшколској установи '''Милка Диманић'' у Власотинцу, број 282 од 19.05.2021. године, 
који је код општине Власотинце заведен под 01бр.110-7/21 дана 20.05.2021. године 
 

II 
 
 Ово решење ступа на снагу  даном доношења а диспозитив решења ће се 
објавити у  „Службеном  гласнику  града  Лесковца“ и на сајту општине Власотинце 
www.vlasotince.rs . 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
   ПУ ''Милка Диманић'' Власотинце се својим захтевом број 282 од 19.05.2021. 
године, који је код општине Власотинце заведен под 01бр.110-7/21 дана 20.05.2021. 
године, обратила Председнику општине Власотинце за добијање  сагласности на  
Правилник о  организацији и систематизацији послова у Предшколској установи '''Милка 
Диманић'' у Власотинцу. 
 Разматрајући  предметни захтев, Председник општине Власотинце је утврдио да је 
Статутом општине Власотинце предвиђено да Председник општине даје сагласност на 
опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају 
из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на 
остваривању програма или дела програма корисника буџета општине. На основу тога 
утврђено је да је за доношење овог Решења надлежан Председник општине Власотинце. 
Такође увидом у приложену документацију утврдио је да је уз Правилник о организацији и 
систематизацији послова у Предшколској установи '''Милка Диманић'' у Власотинцу 
приложена и Одлука Управног одбора ПУ ''Мила Диманић''  Власотинце бр. 281 од 
19.05.2021. године којим се даје сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији послова у ПУ ''Милка Диманић'' у Власотинцу.  
 
 

http://www.vlasotince.rs/


 
 
 
 
 
 На основу свега напред изнетог а на основу чл.44 ст.1 тач.5 Закона о локалној 
самоуправ (''Сл. Гласник РС'', бр.129/07, 83/14, 110/16, 47/18)  чл.66. ст.1. тач.6. Статута 
Општине Власотинце  („Сл. гласник града Лесковца”, број 6/19) донето је решење као у 
диспозитиву. 
 
 
 
 
Доставити: 
- ПУ ''Милка Диманић'' Власотинце 
- одељењу за буџет и финансије 
- сл. Гласнику града Лесковца 
- архиви. 
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