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449.
На основу члана 49. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 21/2016) а у вези
са чланом 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС”, бр. 129/07, 83/2014 – др Закон, 101/2016
– др Закон и 47/18) 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 27. децембра 2018. године,
донело

РЕШЕЊЕ

О ПОПУЊАВАЊУ ПОЛОЖАЈА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ I
Тучић Ана, дипломирани правник из Смедеревске
Паланке, поставља се за начелника Општинске упра
ве Општине Смедеревска Паланка на мандатни пери
од од 5 година.
Образложење
Одредбама члана 49. Закона о запосленима у ауто
номним покрајинама и јединицама локалне самоуп
раве прописано је да Општинско веће поставља и
разрешава начелника Општинске управе и заменика
начелника Општинске управе, а чланом 97. истог За
кона прописано је да јавни конкурс за попуњавање
положаја оглашава Општинско веће, а пре оглаша
вања јавног конкурса за попуњавање положаја Опш
тинско веће образује Конкурсну комисију. У складу
са наведеним одредбама Општинско веће је на седни
ци одржаној 06.12.2018. године донело Решење о об
разовању Конкурсне комисије за спровођење јавног
конкурса, а на основу Одлуке од 06. децембра 2018.
године објавило у дневном листу „Српски телеграф”
дана 08. децембра 2018. године Јавни конкурс за
попуњавање положаја у Општинској управи Општине
Смедеревска Паланка – постављење начелника
Општинске управе.
У току трајања рока за подношење пријава од 15
дана благовремено је поднета једна пријава и то

Тучић Ане, дипломираног правника из Смедеревске
Паланке.
Конкурсна комисија је у спроведеном поступку
утврдила да је пријава кандидата Тучић Ане благо
времена, допуштена, разумљива и потпуна, да су при
ложени сви потребни докази и да кандидат испуњава
услове за спровођење изборног поступка, након чега
је Конкурсна комисија спровела изборни поступак
усменом провером.
Конкурсна комисија је затим Општинском већу
дана 27.12.2018. године доставила листу за избор
кандидата као и записнике о спроведеним радњама
Комисије.
Општинско веће је на седници одржаној 27. децем
бра 2018. године разматрало листу за избор кан
дидата, извршило избор и донело решење да се за
начелника Општинске управе Општине Смедеревска
Паланка на мандатни период од пет година постави
Тучић Ана, дипломирани правник из Смедеревске
Паланке.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
Решења не може се изјавити жалба али се може
покренути Управни спор пред надлежним судом у
року од 30 дана од дана достављања Решења.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 02-246/2018-02/1
У Смедеревској Паланци, 27. децембра 2018.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Никола Вучен
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Паланка („Међуопштински службени лист”, број
У току трајања рока за подношење пријава од 15
дана благовремено је поднета једна пријава и то
30/08, 15/09, 8/11 и 28/14)
Живанчевић Драгослава, дипломираног правника из
Општинско веће Општине Смедеревска Паланка
Смедеревске Паланке.
је на седници одржаној 27. децембра 2018. године,
Конкурсна комисија је у спроведеном поступку
донело
утврдила да је пријава кандидата Живанчевић
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Драгослава благовремена, допуштена, разумљива и
потпуна, да су приложени сви потребни докази и да
О ПОПУЊАВАЊУ ПОЛОЖАЈА У
кандидат испуњава услове за спровођење изборног
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
поступка, након чега је Конкурсна комисија спровела
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА изборни поступак усменом провером.
ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА
Конкурсна комисија је затим Општинском већу
дана 27.12.2018. године доставила листу за избор
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
кандидата као и записнике о спроведеним радњама
I
Комисије.
Живанчевић Драгослав, дипломирани правник из
Општинско веће је на седници одржаној 27. децем
Смедеревске Паланке, поставља се за заменика на
бра 2018. године разматрало листу за избор кандидата,
челника Општинске управе Општине Смедеревска
извршило избор и донело решење да се за заменика
Паланка на мандатни период од 5 година.
начелника Општинске управе Општине Смедеревска
Образложење
Паланка на мандатни период од пет година постави
Живанчевић Драгослав, дипломирани правник из
Одредбама члана 49. Закона о запосленима у ауто
Смедеревске Паланке.
номним покрајинама и јединицама локалне самоуп
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
раве прописано је да Општинско веће поставља и
Решења не може се изјавити жалба али се може по
разрешава начелника Општинске управе и заменика
кренути Управни спор пред надлежним судом у року
начелника Општинске управе, а чланом 97. истог За
од 30 дана од дана достављања Решења.
кона прописано је да јавни конкурс за попуњавање
положаја оглашава Општинско веће, а пре оглаша
вања јавног конкурса за попуњавање положаја Опш
тинско веће образује Конкурсну комисију. У складу
са наведеним одредбама Општинско веће је на сед
ници одржаној 06.12.2018. године донело Решење о
образовању Конкурсне комисије за спровођење јав
ног конкурса, а на основу Одлуке од 06. децембра
2018. године објавило у дневном листу „Српски теле
граф” дана 08. децембра 2018. године Јавни конкурс
за попуњавање положаја у Општинској управи Опш
тине Смедеревска Паланка – постављење заменика
начелника Општинске управе.
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Никола Вучен
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