На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14-други
закон и 101-16- други закон) и члана 37. став 1. тачка 7. Статута општине Дољевац (Сл. Лист града Ниша“, број
69/08, 89/10, 14/12, 32/12, 70/12, 57/13, 9/14, 26/15, 99/15 и 100/16),
Скупштина општине Дољевац, на седници од 07.06.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи Општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“ 132/16 и 17/2017) у члану 14.
став 2. мења се и гласи:
„ Члан 14.
„Помоћнике председника Општине поставља и разрешава председник Општине, на време док траје
дужност председника Општине.“
У Одлуци, члан 19. мења се и гласи:

„Члан 19.
Радом Општинске управе руководи начелник Општинске управе, као службеник на положају.
За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Општинском већу и Скупштини општине.
За начелника управе, може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области
правне науке 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, положен државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Начелника Општинске управе поставља на положај Општинско веће, на основу јавног конкурса, на пет
година и по истеку тог времена може бити поново постављен.
Уколико није постављен начелник управе, до постављења начелника управе, као и када начелник управе
није у 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.
Уколико службеник на положају није постављен, јавни конкурс за попуњавање положаја се оглашава у
року од 15 дана од постављења вршиоца дужности.
У случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на положај, статус вршиоца дужности може се
продужити најдуже још три месеца.
По истеку рока из ст. 4, 5. и 6. овог члана постављени службеник се распоређује на радно место на коме је
био распоређен до постављења.“
У Одлуци члан 20. мења се и гласи:

„Члан 20.
Начелник Општинске управе представља управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање
послова и одлучује о правима, обавезама и одговорностима службеника из радног односа и обавља друге
послове у складу са Законом и Статутом.
О правима, обавезама и одговорностима службеника из радног односа начелник Општинске управе
одлучује решењем које има карактер управног акта.
По жалби против решења којим се одлучује о правима, обавезама и одговорностима службеника, одлучује
жалбена комисија.
Жалбена комисија одлучује и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.
Начелник Општинске управе одлучује о прибављању и отуђењу опреме за потребе Општинске управе,
сходно Закону о јавним набавкама.“

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“.
Број: 02-71
У Дољевцу, 07.06.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Председник,
Дејан Смиљковић

