
На основу члана 46. става 1. тачке 7, члана 54. става 1. и члана 56. става 1. Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, број 129/07,83/14-др.закон, 101/16 и 47/18), члана 

97.став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Сл. гласник РС“, број 21/16 и 113/17), члана 71. става 1. тачке 7. и члана 102. став 1. тачка 7. 

Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 

69/2008,89/10,14/12,32/12,70/12,57/13,9/14,26/2015,  99/15 и 100/16), члана 2. став 1. тачка 7. и 

члана 20. став 5. Одлуке о општинском већу општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, 

број 82/08), 

  Општинско веће општине Дољевац, на седници од 30.07.2018. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ГОРДАНА ЦВЕТКОВИЋ, дипломирани правник из Ниша, ул. Козарачка 3/5,  

ПОСТАВЉА СЕ за Начелника Општинске управе општине Дољевац, на период од 5 

година. 

 

II Именована ступа на положај, даном доношења овог Решења. 

  

III Ово Решење објавити у „Службеном листу града Ниша“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

Општинско веће општине Дољевац, на седници одржаној дана 29.05.2018.године, 

донело је  Одлуку о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја у Општинској 

управи општине Дољевац - Начелника Општинске управе општине Дољевац број 02-119. 

Решењем Општинског већа општине Дољевац бр.02-120 од 29.05.2018.године, 

образована је Конкурсна комисија за спровођење изборног поступка за попуњавање 

положаја- Начелника Општинске управе општине Дољевац. 

Општинско веће опшине Дољевац, објавило је дана 03.07.2018.године, у дневном 

листу „Курир“, Обавештење о спровођењу јавног конкурса за попуњавање положаја, 

начелника Општинске управе општине Дољевац, са роком за подношење пријава од 15 

дана од дана објављивања Обавештења у дневном листу „Курир“, а који је истекао 

закључно са 18.07.2018.године. 

Оглас о јавном конкурсу за попуњавање положаја у Општинској управи општине 

Дољевац - Начелника Општинске управе општине Дољевац, објављен је дана 

03.07.2018.године, на сајту и огласној табли општине Дољевац. 

У року утврђеним Јавним конкурсом,  за попуњавање положаја, начелника 

Општинске управе општине Дољевац, пријаву је поднео  један кандидат, која је 

благовремена, потпуна и разумљива, и то:  Гордана Цветковић, дипломирани правник, 

ул. Козарачка 3/5, 18000 Ниш. 

Након спроведеног изборног поступка, на основу просечне оцене коју је остварила 

кандидаткиња у изборном поступку, Комисија је утврдила  листу кандидата  за 

попуњавање положаја, начелника Општинске управе општине Дољевац, број 02-120/18 

од  23.07.2018.године, коју је са Записником о изборном поступку, доставила Општинском 

већу општине Дољевац, на даље поступање. 

На основу свега напред наведног, одлучено је као у диспозитиву Решења. 

 



Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега се може 

покренути управни спор тужбом које се подноси непосредно Управном суду у Београду у 

року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

 

 

Решење доставити: 

- Гордани Цветковић 

- Рачуноводству 

- Архиви 

 

 

 

Број: 112-57 

У Дољевцу, 30.07.2018. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 

Мр.екон. Милош Вукотић 


