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Р е п у б л и к а   С р б и ј а                                                                            

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-178/2020-01 

Датум: 27.08.2020. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

 

 На основу тачке 7. подтака 1. Одлуке Владе РС о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, 

систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. 

годину („Сл.гласник РС“ бр. 61/2017, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/18, 89/18, 

102/18, 30/19, 42/19, 59/19, 79/19, 84/19 и 88/19), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник РС“,  број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 и 

47/2018), члана 40. Статута општине Црна Трава (,,Службени гласник града Лесковца“ 

број 8/19), Скупштина општине Црна Трава, на седници одржаној дана 27.08.2020. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ   

о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему 

локалне самоуправе - Општини Црна Трава за 2017. годину 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему 

локалне самоуправе - Општини Црна Трава за 2017. годину („Службени гласник града 

Лесковца“, број 15/2017 и 30/2019) члан 2. мења се и гласи: 

 

„Максималан број запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе - 

Општини Црна Трава је 50 запослених, који се распоређују по организационим 

облицима на следећи начин: 

 

1. Општинска управа општине Црна Трава -   29, 

2. Јавно предузеће за комуналну делатност и путну  

инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава -   8, 

3. Општинска библиотека „Сестре Стојановић“ -  2, 

4. Предшколска установа „Младост“ –    8,   

5. Туристичка организација општине Црна Трава -  3.“ 

 

Члан 2. 

 Организациони облици којима се овом Одлуком мења максимални број 

запослених на неодређено време дужни су да у року од 60 дана од дана ступања на 

снагу ове Одлуке ускладе своје акте о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места, тако да се актом не може утврдити већи број запослених на неодређено време од 

максималног броја запослених одређеног овом Одлуком.  
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Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику града Лесковца“. 

 

 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Јоца Митић 

______________________ 

 


