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1. 

На основу члана 49. став 2. Закона о запосленим 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе ( „Сл. гласник РС“,  бр.21/2016), члана 46. 

ст.1. тачка 7. и члана 56. став 1. и 3 Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. 

закон и 101/2016-др.закон) и члана 71. Статута Општине 

Бољевац ( „Службени лист општине Бољевац“, бр. 

1/2008,  25/2015, 26/2017 и 40/2017), Општинско веће 

Општине Бољевац, на седници одржаној дана 22. 02.  

2018. године, донело је 

.  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОЉЕВАЦ 

 

 I Биљана Рашић Марковић из Бољевца,  дипломирани 

правник, поставља се за заменика начелника Општинске 

управе Бољевац почев од 22. 02. 2018 године, на пет 

година. 

 

           II  Ово Решење се објављује у „Службеном листу 

општине Бољевац“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 49. став 2. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе, прописано је да Општинско веће поставља и 

разрешава начелника управе и заменика начелника 

управе. 

Чланом 50. ставом 2. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе прописано је да за начелника управе, која је 

образована као јединствени орган, може бити 

постављено лице које има стечено високо образовање из 

научне области правне науке на основним ададемским 

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, положен 

државни стручни испит и најмање пет година радног 

истуства у струци. Чланом 50. став 5. истог 

Закона,прописано је да се заменик начелника управе 

поставља на исти начин и под истим условима као 

начелник. 

 Чланом 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној 

самоуправи, прописано је да Општинско веће поставља и 

разрешава начелника општинске управе, чланом 56. став 

1. истог Закона, прописано је да начелника општинске 

управе, поставља општинско веће, на основу јавног 

огласа, на пет година. Ставом 3. овог члана истог Закона, 

прописано је да се заменик начелника општинске управе 

постаља на исти начин и под истим условима као 

начелник. 

 Чланом 83. Статута Општине Бољевац, прописано је 

да начелника и заменика начелника Општинске управе 

поставља и разрешава Општинско веће. 

 Општинско веће општине Бољевац је у складу са 

чланом 95. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе и чланом 

71. Статута општине Бољевац, на седници одржаној 

25.01.2018. године донело Одлуку о расписивању јавног 

конкурса за попуњавање положаја заменика начелника 

Општинске управе Општине Бољевац  бр. 06-5/2018-

II/9.1,  Одлуку о образовању Конкурсне комисије за 

спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја  

заменика начелника Општинске управе Бољевац  бр. 06-

5/2018-II/9.2, Јавни Конкурс за попуњавање положаја  

заменика начелника Општинске управе Бољевац  бр. 06-

5/2018-II/9.3 и Обавештење бр. 06-5/2018-II/9.4 које је 

објављено у дневном  у листу „Политика“, у складу са 

чланом 102. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицима локалне самоуправе, дана 

31.01.2018. године,  у коме је наведено да је Општинско 

веће општине Бољевац расписало јавни конкурс за 

попуњавање положаја заменика начелника Општинске 

управе општине Бољевац. 

  Дана 31.01.2018 године је, у складу са напред 

наведеним чланом Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе, на 

интернет презентацији Општине Бољевац објављен Јавни 

конкурс за попуњавање положаја заменика начелника 

Општинске управе општине Бољевац. 

 Комисија за спровођење јавног конкурса за 

попуњавање положаја заменика начелника Општинске 

управе општине Бољевац, је након спроведеног 

целокупног изборног поступка доставила Општинском  

већу општине Бољевац, у складу са чланом 97. став 1. 

Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, Записник о раду 

Комисије за срповођење поступка за попуњавање 

положаја заменика начелника Општинске управе 

општине Бољевац, бр. 06-5/2018-II/9.3  од  21.02.2018. 

године и Листу за избор кандидата за избор заменика 

начелника Општинске управе општине Бољевац бр. 06-

5/2018-II/9.3 од 21.02.2018. године, и утврдила да је 

Биљана Рашић Марковић једини кандидат који је 

учествовала у изборном поступку и да испуњава услове 

прописане Јавним конкурсом за попуњавање положаја  

заменика начелника Општинске управе Бољевац,  бр. 06-

5/2018-II/9.3. 

 Чланом 97. став 2. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе, прописано је да Веће доноси одлуку о 

избору кандидата у року од 15 дана од дана пријема 

листе кандидата.  

Имајући у виду све наведено, Општинско веће 

општине Бољевац је сагласно овлашћењима из Закона, 

донело Решење о постављењу заменика начелника 

Општинске управе општине Бољевац, као у диспозитиву. 

 

 УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

Решења може се покренути управни спор, подношењем 

тужбе суду, у року од 30 дана од дана пријема решења. 

 Решење доставити: 

- именованој, 

- Одељењу за финансије Општинске управе 

општине Бољевац, 

- Надлежној служби за област радних односа, 

- Архиви. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-14 / 2018-II/29  

Бољевац, 22. 02. 2018. године 

                 ПРЕДСЕДНИК 

         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

         др Небојша Марјановић,с.р. 


