
Република Србија 

Општина Сокобања 

Општинска управа општине 

Сокобања 

III Број: 112-103-2/2017 

Дана: 21.11.2017. године 

СОКОБАЊА 

 

 На основу чл. 21. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник РС“ бр.17/2016), у 

поступку по Интерном конкурсу за попуњавање радног места - послови архиве и уклањања 

објеката,  од 03.11.2017.године, Начелник Општинске управе општине Сокобања доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 ОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕЛИМ Интерни конкурс III Број: 112-103-1/2017 објављен 

дана 03.11.2017.године, за попуњавање упражњеног радног места у Општинској управи 

општине Сокобања у Одељењу за општу управу и друштвене делатности на радном месту 

Послови архиве и уклањања објеката, у звању виши референт- 1 извршилац. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Начелник Општинске управе општине Сокобања донео је дана 02.11.2017.године 

Решење о попуњавању извршилачих радних места о Уопштинској управи општине Сокобања 

путем интерног конкурса број 112-102/2017, након чега је дана 03.11.2017.године оглашен 

интерни конкурс III Број: 112-103-1/2017 за попуњавање упражњеног радног места у 

Општинској управи општине Сокобања у Одељењу за општу управу и друштвене делатности 

на радном месту - Послови архиве и уклањања објеката, у звању виши референт- 1 извршилац. 

Интерни конкурс био је оглашен на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и 

интернет страници www.opstinasokobanja.com. 

 Рок за достављање пријава био је 20.11.2017.године. 

 Како  у року за подношење пријава није поднета ни једна пријава на конкурс, одлучено 

је као у диспозитиву. 

 

 Ово решење је коначно.  

 Решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања  и интернет 

страници www.opstinasokobanja.com. 

 

                                                                                                               НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

                                                                                                                    Марија Јовановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Република Србија 

Општина Сокобања 

Општинска управа општине 

Сокобања 

III Број: 111-5-2/2017 

Дана: 02.11.2017. године 

СОКОБАЊА 

 

 На основу чл. 4. и 88. став 1. тачка 1.Закона о запосленима у аутономним покрајинама 

и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и чл. 25. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016), 

Начелник Општинске управе општине Сокобања доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 ОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕЛИМ Интерни конкурс III број: 111-5-1/2017 објављен дана 

24.10.2017.године, за попуњавање упражњеног радног места у Општинској управи општине 

Сокобања у Одељењу за општу управу и друштвене делатности на радном месту Послови 

повереништва, миграната, ромских и мањинских питања и питања родне равноправности, у 

звању саветника - 1 извршилац. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Начелник Општинске управе општине Сокобања донео је дана 23.10.2017.године 

Решење о попуњавању извршилачих радних места о Уопштинској управи општине Сокобања 

путем интерног конкурса број 111-3/2017, након чега је дана 24.10.2017.године оглашен 

интерни конкурс III број: 111-5-1/2017, за попуњавање упражњеног радног места у Општинској 

управи општине Сокобања у Одељењу за општу управу и друштвене делатности на радном 

месту Послови повереништва, миграната, ромских и мањинских питања и питања родне 

равноправности, у звању саветника - 1 извршилац. Интерни конкурс био је оглашен на огласној 

табли Општинске управе општине Сокобања. 

 Рок за достављање пријава био је 01.11.2017.године. 

 Како  у року за подношење пријава није поднета ни једна пријава на конкурс, одлучено 

је као у диспозитиву. 

 

 Ово решење је коначно.  

 Решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања. 

 

                                                                                                               НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

                                                                                                                    Марија Јовановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Република Србија 

Општина Сокобања 

Општинска управа општине 

Сокобања 

III Број: 111-6-2/2017 

Дана: 02.11.2017. године 

СОКОБАЊА 

 

 На основу чл. 4. и 88. став 1. тачка 1.Закона о запосленима у аутономним покрајинама 

и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и чл. 25. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016), 

Начелник Општинске управе општине Сокобања доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 ОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕЛИМ Интерни конкурс III број: 111-6-1/2017 објављен дана 

24.10.2017.године, за попуњавање упражњеног радног места у Општинској управи општине 

Сокобања у Одељењу за финансије и наплату јавних прихода на радном месту - послови  

књиговодства, у звању сарадник - 1 извршилац. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Начелник Општинске управе општине Сокобања донео је дана 23.10.2017.године 

Решење о попуњавању извршилачих радних места о Уопштинској управи општине Сокобања 

путем интерног конкурса број 111-3/2017, након чега је дана 24.10.2017.године оглашен 

интерни конкурс III број: 111-6-1/2017, за попуњавање упражњеног радног места у Општинској 

управи општине Сокобања у Одељењу за финансије и наплату јавних прихода на радном 

месту-  Послови  књиговодства, у звању сарадник - 1 извршилац. Интерни конкурс био је 

оглашен на огласној табли Општинске управе општине Сокобања. 

 Рок за достављање пријава био је 01.11.2017.године. 

 Како  у року за подношење пријава није поднета ни једна пријава на конкурс, одлучено 

је као у диспозитиву. 

 

 Ово решење је коначно.  

 Решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања. 

 

                                                                                                               НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

                                                                                                                    Марија Јовановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Република Србија 

Општина Сокобања 

Општинска управа општине 

Сокобања 

III Број: 111-7-2/2017 

Дана: 02.11.2017. године 

СОКОБАЊА 

 

 На основу чл. 4. и 88. став 1. тачка 1.Закона о запосленима у аутономним покрајинама 

и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и чл. 25. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016), 

Начелник Општинске управе општине Сокобања доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 ОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕЛИМ Интерни конкурс III број: 111-7-1/2017 објављен дана 

24.10.2017.године, за попуњавање упражњеног радног места у Општинској управи општине 

Сокобања у Одељењу за финансије и наплату јавних прихода на радном месту - послови 

пореске евиденције, извештавања и послови информација од јавног значаја, у звању виши 

референт - 1 извршилац. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Начелник Општинске управе општине Сокобања донео је дана 23.10.2017.године 

Решење о попуњавању извршилачих радних места о Уопштинској управи општине Сокобања 

путем интерног конкурса број 111-3/2017, након чега је дана 24.10.2017.године оглашен 

интерни конкурс III број: 111-7-1/2017, за попуњавање упражњеног радног места у Општинској 

управи општине Сокобања у Одељењу за финансије и наплату јавних прихода на радном 

месту-  Послови пореске евиденције, извештавања и послови информација од јавног значаја, у 

звању виши референт - 1 извршилац. Интерни конкурс био је оглашен на огласној табли 

Општинске управе општине Сокобања. 

 Рок за достављање пријава био је 01.11.2017.године. 

 Како  у року за подношење пријава није поднета ни једна пријава на конкурс, одлучено 

је као у диспозитиву. 

 

 Ово решење је коначно.  

 Решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања. 

 

                                                                                                               НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

                                                                                                                    Марија Јовановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Република Србија 

Општина Сокобања 

Општинска управа општине 

Сокобања 

III Број: 111-8-2/2017 

Дана: 02.11.2017. године 

СОКОБАЊА 

 

 На основу чл. 4. и 88. став 1. тачка 1.Закона о запосленима у аутономним покрајинама 

и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и чл. 25. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016), 

Начелник Општинске управе општине Сокобања доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 ОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕЛИМ Интерни конкурс III број: 111-8-1/2017 објављен дана 

24.10.2017.године, за попуњавање упражњеног радног места у Општинској управи општине 

Сокобања у Одељењу за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине,  на 

радном месту - Стручни и управни послови у области туризма  и пољопривреде, у звању 

саветника - 1 извршилац. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Начелник Општинске управе општине Сокобања донео је дана 23.10.2017.године 

Решење о попуњавању извршилачих радних места о Уопштинској управи општине Сокобања 

путем интерног конкурса број 111-3/2017, након чега је дана 24.10.2017.године оглашен 

интерни конкурс III број: 111-8-1/2017, за попуњавање упражњеног радног места у Општинској 

управи општине Сокобања у Одељењу за привреду, локални економски развој и заштиту 

животне средине,  на радном месту-  Стручни и управни послови у области туризма  и 

пољопривреде, у звању саветника - 1 извршилац. Интерни конкурс био је оглашен на огласној 

табли Општинске управе општине Сокобања. 

 Рок за достављање пријава био је 01.11.2017.године. 

 Како  у року за подношење пријава није поднета ни једна пријава на конкурс, одлучено 

је као у диспозитиву. 

 

 Ово решење је коначно.  

 Решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања. 

 

                                                                                                               НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

                                                                                                                    Марија Јовановић 


