
               

Република Србија 

ОПШТИНA ВЛАСОТИНЦЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 Број:01 број 02-187/2021 

 Дана:09.06.2021.године  

 Власотинце 

            На основу члана 4. ст.8.и чл. 82.ст.2. и 83.Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 21/16, 113/17, 

113/17-др.закон и 95/18), чл.3.Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'', број 95/2016), Закључка Министарства државне управе и 

локалне самоуправе-Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 

радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број 112-3812/2021 од 

27.04.2021.године,  Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Власотинце („Сл.гласник 

града Лесковца“, бр.45/20, 15/21 и 19/21) и Кадровског плана општине Власотинце за 

2021.гoдину („Сл.гласник града Лесковца“, број 48/20), Начелник Општинске управе 

доноси   

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о попуњавању извршилачког радног места путем интерног конкурса  

у Општинској управи општине Власотинце 

I 

              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 95/2016) у Општинској управи Општине Власотинце путем интерног 

конкурса попунити следеће радно место:  

1.Радно место: „Матичар и грађанска стања“, Одељење за општу управу, заједничке и 

скупштинске послове, звање сарадник-1 службеник 

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 

најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до три године, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит 

за матичара, најмање три године радног искуства у струци, овлашћење за обављање 

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

 

 

 



II 

     У радни однос се може примити лице само под условом да испуњава све услове за 

запослење прописане чл.80.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', број 21/16, 113/17 и 95/18).   

 

III 

         Провера стручне оспособљености, знање и вештине кандидата у изборном поступку 

врши се усменим разговором и то из: области познавања прописа којима се уређује 

правни положај локалне самоуправе, правни положај запослених у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе, општи управни поступак, као и познавање 

прописа везаних за обављање послова радног места, док се провера познавања рада на 

рачунару врши практичним радом на рачунару, а вештина комуникације усмено.  

      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, 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. 

        Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија од три члана, именована од стране 

начелника Општинске управе општине Власотинце, у складу са чл. 85.Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  

IV 

          Место рада је Општина Власотинце, Општинска управа, Трг ослобођења бр.12, 

16210 Власотинце 

V 

           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). 

VI 

              У огласу о интерном конкурсу наводе се подаци о: органу у коме се попуњава 

радно место, радном месту које се попуњава и условима за рад на радном месту, месту 

рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном 

поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве на интерни конкурс, 

имену и презимену лица задуженог за давање обавештења о интерном конкурсу, адреси 

на којој се подносе пријаве, датуму оглашавања, доказима који се прилажу уз пријаву, 

месту, дану и времену када ће се обавити провера стручне оспособљености, знања и 

вештина кандидата у изборном поступку. 

 



VII 

            Интерни конкурс оглашава служба у року од 8 дана од дана када је примила 

решење о попуњавању радних места путем интерног конкурса. 

           Интерни конкурс се оглашава на интернет презентацији и огласној табли 

Општинске управе општине Власотинце. 

          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. 

VIII 

            Ово Решење објавити на интернет презентацији и Огласној табли Општинске 

управе општине Власотинце. 

О б р а з л о ж е њ е 

             Одредбом чл. 82.ст.2.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (Сл.гласник РС“, број 21/16, 113/17 и 95/18), прописано је 

да ако послодавац одлучи да радно место не попуни премештајем, спроводи се интерни 

конкурс, док је одредбом чл.83.истог Закона прописано да се ради попуњавања 

извршилачког радног места спроводи интерни конкурс који оглашава послодавац на 

огласној табли. 

             На основу чл.3.Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени 

гласник РС'', број 95/2016) пре попуњавања извршилачког радног места, руководилац 

органа или стручне службе или посебне организације у којој је систематизовано радно 

место доноси решење о попуњавању извршилачког радног места, које доставља 

унутрашњој организационој јединици у којој се обављају послови управљања људским 

ресурсима. 

            Имајући у виду чињеницу да радно место наведено у тачки I овог решења и 

предвиђено Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској 

управи и Општинском правобранилаштву општине Власотинце („Сл.гласник града 

Лесковца“, бр.45/20, 15/21 и 19/21) није попуњено, то је начелник Општинске управе 

општине Власотинце одлучио као у диспозитиву овог Решења.   

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

  

ДОСТАВИТИ: 

-Служби за управљање људским ресурсима и                            НАЧЕЛНИК 

-архиви                                                                          Марјан Станковић, мастер правник     


