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ЦРНА ТРАВА 

 

 

 На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 68/15 и 81/2016), а у вези са 

чланом 4. истог закона, члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник РС“,  број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016), члана 28. Статута 

општине Црна Трава (,,Службени гласник града Лесковца“ број 17/12) и 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 од 

23.06.2017.године),  

 Скупштина општине Црна Трава, на седници одржаној дана 14.08.2017. 

године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

О максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне 

самоуправе - Општини Црна Трава за 2017. годину  
 

Члан 1. 

 Овом одлуком одређује се максималан број запослених на неодређено 

време у систему локалне самоуправе – Општини Црна Трава за календарску 2017. 

годину.  

 

Члан 2. 

 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 -   30, 

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. Црвени Крст Црна Трава -     2. 

 

 



Члан 3. 

У оквиру максималног броја запослених одређеног у члана 2. ове 

Одлуке, сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених 

на неодређено време за који има обезбеђену масу средстава за зараде. 

Запосленима на неодређено време сматрају се и директори 

организационих облика. 

 

                                         Члан 4. 

Организациони облици су дужни 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.  

                                        Члан 5.  

Диспозитив Одлуке објавити у Службеном гласнику града 

Лесковца“. 

 

                                        Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику града Лесковца“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 
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