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На основу члана 46. став 1. тачка
7. и члана 56. став 1. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр.
129/07, 83/2014- др.закон), члана 49. сав
2. и 51. став 1. тачка 2. и 53. Закона о
запосленима
у
аутономним
покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“
број 21/2016) и члана 71. став 1. тачка
8. Статута општине Баточине (''Сл.
гласник општине Баточина'', бр. 10/08,
5/15), и члана 6. став 1. тачка 8.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (''Сл. гласник
општине
Баточина'',
бр.
10/16),
Општинско веће општине Баточина, на
седници одржаној дана 24.01.2017.
године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
I

II

Утврђује се престанак рада на
полажају начелникa Општинске
управе
општине Баточина,
Драгише
Ђуричковића,
дипломирани
правник
из
Баточине, на дан 24.01.2017.
године, због поднете оставке.
Драгиша Ђуричковић има право
да буде распоређен на друго
радно место за које испуњава

III

услов у Општинској управи
општине Баточина.
Решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.
Образложење

Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 46. став 1.
tачка 7. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014др.закон), члану 49. сав 2. Закона о
запосленима
у
аутономним
покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“
број 21/2016), члану 71. став 1. тачка 8.
Статута општине Баточине (''Сл.
гласник општине Баточина'', бр. 10/08,
5/15),
члану 6. став 1. тачка 8.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (''Сл. гласник
општине Баточина'', бр. 10/16) којима је
прописано
да
Општинско
веће
поставља и разрешава начелника
Општинске управе и у одредбама члана
51. став 1. тачка 2. и 53. Закона о
запосленима
у
аутономним
покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“
број: 21/2016).
Одредбама члана 51. став 1.
тачка 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе прописано је да
службенику престаје рад на положају
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подношењем писмене оставке, док
одредбе члана 53. истог закона
одређују да престанак рада на положају
Р Е Ш Е Њ Е
утврђује се решењем које доноси орган
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА
надлежан за постављење службеника, у
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
року од осам дана од дана наступања
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
разлога због којих је рад на положају
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
престао.
Драгиша Ђуричковић постављен
I
МИРОЉУБ
ВУЧКОВИЋ
за начелника Општинске управе
дипломирани
правник
из
општине
Баточина
Решењем
Баточине, ПОСТАВЉА СЕ за
Општинског већа општине Баточина
вршиоца дужности начелника
број 112-65/16-01 од 18.11.2016. године
Општинске управе
општине
поднео је писмену оставку дана
Баточина, почев од 24.01.2017.
23.01.2017. године.
године,
до
постављења
На основу напред наведеног,
начелника по расписаном јавном
одлучено је као у диспозитиву.
конкурсу, а најдуже три месеца.
II
По истеку рока из става I
Упутство о правном средству:
Против овог решења може се
постављени
службеник
се
покренути управни спор подношењем
распоређује на радно место на
тужбе Управном суду у Београду у
коме је био распоређен до
року од 30 дана од дана пријема овог
постављења.
решења.
III
Решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
Образложење
БАТОЧИНА
Број: 118-1/17-01 од 24.01.2017. год.
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у у члану 46. став
ПРЕДСЕДНИК
1. тачка 7. Закона о локалној
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр.
Здравко Младеновић
129/07, 83/2014- др.закон), члану 71.
На основу члана 56. став 2.
став 1. тачка 8. Статута општине
Закона о запосленима у аутономним
Баточине (''Сл. гласник општине
покрајинама и јединицама локалне
Баточина'', бр. 10/08, 5/15), члану 6.
самоуправе („Службени гласник РС“
став 1. тачка 8. Пословника о раду
број 21/2016), члана 46. став 1. тачка 7.
Општинског већа општине Баточина
Закона о локалној самоуправи (''Сл.
(''Сл. гласник општине Баточина'', бр.
гласник РС'', бр. 129/07, 83/201410/16), којима је прописано да
др.закон), члана 71. став 1. тачка 8.
Општинско веће поставља и разрешава
Статута општине Баточине (''Сл.
начелника Општинске управе и у члану
гласник општине Баточина'', бр. 10/08,
56. став 2. Закона о запосленима у
5/15) и члана 6. став 1. тачка 8.
аутономним покрајинама и јединицама
Пословника о раду Општинског већа
локалне
самоуправе
(„Службени
општине Баточина
(''Сл. гласник
гласник РС“ број 21/2016), којим је
општине
Баточина'',
бр.
10/16),
прописано уколико није постављен
Општинско веће општине Баточина, на
начелник управе, као ни његов заменик,
седници одржаној дана 24.01.2017.
до постављења начелника управе, као и
године, донело је
када
начелник
управе
није
у
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могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити
вршиоца дужности - службеника који
испуњава утврђене услове за радно
место службеника на положају, који
ће обављати послове начелника
управе, најдуже на три месеца, без
спровођења јавног конкурса.
Разлог за доношење овог
решења је потреба да се постави
вршилац
дужности
начелника
Општинске управе, до постављења
начелника на основу спроведеног
јавног
конкурса.
Службеник
Мирољуб Вучковић испуњава услове
за постављење вршиоца дужности
начелника
Општинске
управе
општине Баточина.
На основу напред наведеног,
одлучено је као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 112-11/17-01 од 24.01.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋA
Здравко Младеновић

На основу члана 95. став 2.
Законa о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“,
бр. 21/2016), Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за
попуњавање
радних
места
у
аутономним
покрајинама
и
јединицама
локалне
самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр. 95/2016)
и члана 49. Пословника о раду
Општинског већа општине Баточина
(„Службени
гласник
општине
Баточина“, број 10/2016), Општинско
веће општине Баточина на седници

ГОДИНА 2017.

одржаној дана 24.01.2017. године
донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Конкурсне комисије
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Конкурсна
комисија, која спроводи изборни
поступак за попуњавање положаја
начелника
Општинске
управе
општине Баточина у следећем
саставу:
1. Тања Вукојевић, дипломирани
правник, за председника
2. Јелена Ивановић дипломирани
правник, за члана
3. Небојша Тракић, дипломирани
инжењер електротехнике, за члана,
Комисија има задатак да у
складу са јавним конкурсом за
попуњавање положаја и одредбама
Законa о запосленима у аутономим
покрајинама и јединицама локалне
самоуправе и Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за
попуњавање
радних
места
у
аутономним
покрајинама
и
јединицама локалне самоуправе:
- по истеку рока за поидношење
пријава на јавни конкурс прегледа све
приспеле пријаве и поднете доказе и
састави списак кандидата међу којима
се спроводи изборни поступак,
- спроведе изборни поступак усменом
провером оспособљености кандидата
само међу оним кандидатима који
испуњавају оглашене услове за рад на
положају који се попуњава,
- кандидатима међу којима се
спроводи изборни поступак доставља
се писмено обавештење о томе кад
отпочиње изборни поступак,
приликом
усмене
провере
оспособљености
кандидата
II
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вредноваће се њихово познавање
позитивних прописа из делокруга
Општинсдке управе, а посебно
познавање Законa о запосленима у
аутономним
покрајинама
и
јединицама локалне самоуправе и
Закона о локалној самоуправин,
после
усмене
провере
оспособљености
кандидата,
по
окончаном изборном поступку у року
од 15 дана сачињава листу за избор са
највише три кандидата, који су са
најбољим
резултатом
испунили
мерила прописана за избор коју
доставља Општинском већу општине
Баточина.
III
Ово решење објавити у
„Службеном
гласнику
општине Баточина“.
Образложење
Правни основ за доношење
овог Решења садржан је у члану 95.
став 2. Законa о запосленима у
аутономним
покрајинама
и
јединицама
локалне
самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр. 21/2016)
којима је прописано
да пре
оглашавања јавног конкурса за
попуњавање положаја Веће образује
конкурсну комисију и члану 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(„Службени
гласник општине Баточина“, број
10/2016), којим је прописано да у
вршењу
својих
надлежности

ГОДИНА 2017.

Општинско веће доноси одлуке,
решења, закључке, упутства, наредбе,
правилнике и друга потребна акта.
Одредбама члана 96. Закона о
запосленима
у
аутономним
покрајинама и јединицама локалне
самоуправе прописано је да изборни
поступак
спроводи
конкурсна
комисија од три члана, да најмање
један члан комисије мора имати
стечено високо образовање на
основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од
најмање
четири
године
или
специјалистичким
студијама
на
факултету, један члан који је стручан
у области за коју се попуњава положај
и службеник који обавља послове из
области
управљања
људским
ресурсима.
На основу напред наведеног
одлучено је као у диспозитиву
решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-58/17-01 од 24.01.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

4

БРОЈ II

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

ГОДИНА 2017.

САДРЖАЈ
1. Решење о престанку рада начелника Општинске управе општине Баточима .1
2. Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Општинске управе
општине Баточина ..................................................................................................2
3. Решења о образовању Конкурсне комисије ........................................................3

______________________________________________________
Издавач: Скупштина општине Баточина
Уредник: Милица Митровић

5

