
               
Република Србија 
ОПШТИНA ВЛАСОТИНЦЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
 Број:01 број 112-41/2021 
 Дана:02.09.2021.године  
 Власотинце 
 
            На основу члана 4. ст.8.и чл. 88.ст.1. тачка 1) и ст.2.Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 21/16, 
113/17 и 95/18) и чл.10 и 25.Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(''Службени гласник РС'', број 95/2016), Начелник Општинске управе општине Власотинце 
доноси   
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о неуспеху интерног конкурса 

  
     УТВРЂУЈЕ СЕ да интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места 
службеника у Општинској управи општине Власотинце 01 бр.112-40/2021 од 
19.08.2021.године, који је оглашен на огласној табли Општинске управе општине 
Власотинце и интернет презентацији 19.08.2021.године, за попуњавање извршилачког 
радног места „Заменик матичара“ при Одељењу за општу управу, заједничке и 
скупштинске послове, Општинске управе општине Власотинце, разврстаног у звање 
сарадник -1 службеник, под редним бројем 8. 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), НИЈЕ 
УСПЕО, јер по истом није било поднетих пријава. 
 
         Решење о неуспеху интерног конкурса објавити на огласној табли Општинске управе 
општине Власотинце и интернет презентацији. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

      Општинска управа општине Власотинце је дана 18.08.2021.године донела решење о 
попуњавању извршилачког радног места путем интерног конкурса у Општинској управи 
општине Власотинце, 01 број 02-255/2021 и у складу са чл.85.Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе образовала Конкурсну 
комисију за спровођење интерног конкурса за попуњавање извршилачког радног места 
„Заменик матичара“ у Општинској управи општине Власотинце, решењем 01 бр.02-256/21 
од 18.08.2021.године. 
        Поступак је покренут за попуњавање извршилачког радног места „Заменик матичара“ 
при Одељењу за општу управу, заједничке и скупштинске послове, Општинске управе 
општине Власотинце, разврстаног у звање сарадник -1 службеник, под редним бројем 8. 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). 



     Интерни конкурс који је заведен под бројем 01 бр.112-40/2021 од 19.08.2021.године 
је објављен на огласној табли Општинске управе општине Власотинце 19.08.2021.године, 
сходно чл.83.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (“Сл.гласник РС“, број 21/16, 113/17 и 95/18)  и чл.6. Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 95/16), као и на интернет 
презентацији општине Власотинце истог датума.Рок за подношење пријава на интерни 
конкурс је био 8 дана од дана када је интерни конкурс оглашен на огласној табли 
Општинске управе општине Власотинце, односно до 27.08.2021.године.Решење о 
попуњавању извршилачког радног места, решење о образовању комисије и интерни 
конкурс скинути су са огласне табле Општинске управе општине Власотинце дана 
31.08.2021.године, о чему постоји и писана констатација на наведеним актима. 

     На седници од 31.08.2021.године, Конкурсна комисија је констатовала да на 
адресу: Општина Власотинце, Општинска управа, Трг ослобођења бр 12, 16210 
Власотинце, за Конкурсну комисију са назнаком „За интерни конкурс-попуњавање 
извршилачког радног места-заменик матичара“, није било приспелих пријава. 

     Записник са седнице Конкурсне комисије и извештај председника Комисије 
достављени су начелнику Општинске управе општине Власотинце на даљу надлежност и 
поступање, 01.09.2021.године. 

     На основу чл.88.ст.1.тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 21/16, 113/17 и 95/18) и чл 10.и 
25.Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 95/16)
интерни конкурс није успео ако није било пријава на интерном конкурсу.

     Имајући у виду наведене законске одредбе, као и чињеницу да пријава на 
интерном конкурсу није било, начелник Општинске управе општине Власотинце налази да 
су испуњени сви законски услови за доношење решења о неуспеху интерног конкурса. 

 Сходно наведеном донето је решење као у диспозитиву. 

     НАЧЕЛНИК 
 Марјан Станковић, мастер правник 


