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65.
На основу члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Служени гласник РС” бр.
21/2016) члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број
129/07, 83/2014-др. Закон и 101/2016-др. Закон) и
члана 57. став 1. тачка 7. и члана 71. Статута Општине
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
лист” број 30/08, 15/09, 8/11 и 28/14),
Општинско веће Општине Смедеревска Паланка је,
на седници одржаној 23. маја 2017. године донело

РЕШЕЊЕ
I
I Нади Несторовић Николић, дипломираном правнику из Смедеревске Паланке утврђује се престанак
рада на положају на радном месту заменика начелника
Општинске управе, због подношења оставке.
II Рад на положају заменика начелника престаје 23.
маја 2017. године.
Образложење
Законом о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС” број 21/2016) чланом 48. ставом 3.
прописано је да сe у јединици локалне самоуправе
положајем сматра радно место начелника и заменика
начелника Општинске управе. Такође, чланом 51.
ставом 1. тачком 2. истог Закона прописано је да рад
на положају престаје и подношењем писмене оставке.
Како је Нада Несторовић Николић 19. маја 2017.
године поднела писмену оставку на место заменика
начелника Општинске управе Општине Смедеревска
Паланка, Општинско веће је на седници одржаној 23.
маја 2017. године донело решење којим је утврђено
да, због подношења оставке, Нади Несторовић
Николић престаје рад на положају, односно радном
месту заменика начелника Општинске управе са 23.
мајем 2017. године.
Поука о правном средству: Против овог решења
жалба није допуштена али се може покренути

управни спор у року од 30 дана од дана достављања
решења.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу”.
Број 02-78/2017-02/1
У Смедеревској Паланци, 23. маја 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Општине Смедеревска Паланка
Топлица Пинторовић

66.
На основу члана 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Служени гласник РС” бр. 21/2016), а у
вези са чланом 46. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/079, 83/2014-др
Закон и 101/2016- др. Закон) и члана 57. Статута
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист” број 30/08, 15/09, 8/11 и 28/14),
Општинско веће Општине Смедеревска Паланка је,
на седници одржаној 23. маја 2017. године донело

РЕШЕЊЕ
I
I Драгослав Живанчевић, дипломирани правник
из Смедеревске Паланке поставља се за вршиоца
дужности начелника Општинске управе Општине
Смедеревска Паланка.
II Постављење се врши најдуже на 3 месеца, без
спровођења јавног конкурса.
Образложење
Законом о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС” број 21/2016) чланом 56. ставом 2. прописано је
да уколико није постављен начелник управе као ни
његов заменик, до постављења начелника управе, као
и када начелник управе није у могућности да обавља
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Поука
о
правном
средству:
Против
овог
решења
дужност дуже од 30 дана, Веће може поставити
жалба није допуштена али се може покренути
вршиоца дужности – службеника који испуњава
управни спор у року од 30 дана од дана достављања
утврђене услове за радно место службеника на
решења.
положају, који ће обављати послове начелника
управе, најдуже три месеца, без спровођења јавног
II
конкурса. Имајући у виду чињеницу да начелник
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеОпштинске управе Општине Смедеревска Паланка
ном листу”.
није постављен, да је заменику начелника престао
рад на положају због подношења оставке, Општинско
Број 02-79/2017-02/1
веће је на седници одржаној 23. маја 2017. године
У Смедеревској Паланци, 23. маја 2017. године
донело решење којим је Живанчевић Драгослава,
дипломираног правника из Смедеревске Паланке
ПРЕДСЕДНИК
поставило на период до 3 месеца. Истовремено је
Општинског већа
донета Одлука о спровођењу јавног конкурса за
Општине Смедеревска Паланка
постављење начелника Општинске управе.
Топлица Пинторовић
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