
 

 
 

            
Република Србија 
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА   
Број:01 број 02-243/2021 
Дана:28.07.2021.године  
Власотинце    
 

            На основу члана 4. ст.8. и чл.101.ст.1.и 2.Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 21/16, 
113/17 и 95/18) и Решења о попуњавању извршилачког радног места службеника путем 
јавног конкурса у Општинској управи општине Власотинце 01 број 02-242/2021 од 
28.07.2021.године, начелник Општинске управе општине Власотинце доноси 
   

Р Е Ш Е Њ Е 
            о образовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за 
попуњавање извршилачког радног места „Комунални инспектор“, у Општинској 
управи општине Власотинце 
 

I 
          Овим решењем образује се Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за 
попуњавање извршилачког радног места „Комунални инспектор“, при Одељењу за 
инспекцијске послове“ Општинске управе општине Власотинце, разврстаног у звање, 
саветник-1 службеник под редним бројем 65. у Правилнику 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),  (у даљем 
тексту: конкурсна комисија) у саставу: 
              1.Маринко Ђорђевић, дипл.економиста, руководилац Одељења за урбанизам, 
привреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове  Општинске управе 
општине Власотинце 
             2.Душица Стојановић, дипл.правник, службеник Одељења за општу управу, 
заједничке и скупштинске послове, Општинске управе општине Власотинце, који обавља 
послове управљања људским ресурсима, послове радних односа запослених и послове 
социјалне заштите и 
            3.Ненад Димитријевић, дипл.инж.шумарства, службеник Одељења за 
инспекцијске послове Општинске управе општине Власотинце, који обавља послове 
инспектора заштите животне средине. 
 

II 
           Конкурсна комисија има задатак да спроведе јавни конкурс за попуњавање 
извршилачког радног места из тачке I овог решења, у складу са Законом о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 21/16, 
113/17 и 95/18), Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник 
РС'', број 95/2016) и Решењем о попуњавању извршилачког радног места службеника  
путем јавног конкурса у Oпштинској управи општине Власотинце  01 број 02-242/2021 од 
28.07.2021.године. 
 

III 
                Решење ступа на снагу даном доношења. 



IV 
 Решење доставити члановима Конкурсне комисије, кадровској служби и архиви. 

V 
     Решење објавити на огласној табли Oпштинске управе општине Власотинце и 

интернет презентацији 

О б р а з л о ж е њ е 

 Решењем 01 број 02-242/2021 од 28.07.2021.године, покренут је путем јавног 
конкурса поступак попуњавања извршилачког радног места „Комунални инспектор“, при 
Одељењу за инспекцијске послове, Општинске управе општине Власотинце, разврстаног 
у звање, саветник-1 службеник под редним бројем 65. у Правилнику 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.) 

 Чланом 4.ст.8.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе 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. 

 Чланом 101.ст.1.и 2.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе прописано је да пре расписивања јавног конкурса за попуну 
извршилачких радних места и за пријем приправника, службеник на положају који 
руководи органом аутономне покрајине, односно начелник управе, руководилац службе 
или организације својим решењем образује конкурсну комисију од три члана.Конкурсну 
комисију обавезно чине непосредни руководилац организационе јединице у којој се 
попуњава радно место, односно прима приправник и службеник који обаваља послове из 
области управљања људским ресурсима. 

     Имајући у виду да је донето решење о попуњавању извршилачког радног места 
службеника путем јавног конкурса у Општинској управи општине Власотинце, начелник 
Општинске управе општине Власотинце формирао је конкурсну комисију од три члана за 
спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места „Комунални 
инспектор“,  у Општинској управи општине Власотинце. 

 На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву. 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

     НАЧЕЛНИК 
 Марјан Станковић, мастер правник 




