На основу члана 70. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16) , тачке 1. и 2. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Дољевац и образовању Привременог органа општине
Дољевац („Службени гласник РС“, број 13/22),
Привремени орган општине Дољевац, на седници одржаној дана 9. фебруара 2022.
године , донео је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ДОЉЕВАЦ
1. Утврђује се да је Јовановић Братиславу престала дужност помоћника председника

општине Дољевац, за развој месних заједница 04.02.2022. године, због престнка дужности
председника општине Дољевац.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Решењем Председника општине Дољевац број 02-265 од 2 8 . 1 2 . 2 0 1 8 . године,
постављен је помоћник председника општине за развој месних заједница. Одлуком о распуштању
Скупштине општине Дољевац и образовању Привременог органа општине Дољевац („Сл. гласник
РС“ бр.13/22), коју је донела Влада Републике Србије, распуштена је Скупштина општине Дољевац
и образован Привремени орган. Ова Одлука ступила је на снагу 04.02.2022..године.
Такође, Решење о именовању председника и чланова Привременог органа општине
Дољевац ступило је на снагу даном ступања наведене Одлуке.
Тачком 2. поменуте Одлуке прописано је да се Привремени орган образује за обављање
послова из надлежности Скупштине општине и извршних органа општине Дољевац.
У складу са чланом 70. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, којим је предвиђено да се радни однос може засновати и за
време чије је трајање унапред одређено на радним местима у кабинету градоначелника,
председника општине или председника градске општине, док траје дужност тих изабраних лица
(помоћници градоначелника, односно председника општине као и друга лица која заснивају радни
однос на радним местима у кабинету), како је председнику општине Дољевац престала дужност
председника, то именованом престаје дужност у складу са Законом.
Имајући у виду напред наведено, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
Упутство о правном средству: Против овог Решења може се поднети жалба Управном
суду у Београду у року од 7 дана од дана доношења.
Жалба се подноси преко Привременог органа.
Решење доставити: именованом и архиви
Број: 02-30
Дана: 09.02.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Горан Љубић

На основу члана 70. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016) , тачке 1. и 2. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Дољевац и образовању Привременог органа општине
Дољевац („Службени гласник РС“, број 13/22),
Привремени орган општине Дољевац, на седници одржаној дана 9. фебруара 2022.
године , донео је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ДОЉЕВАЦ
1. Утврђује се да је Марјановић Срђану престала дужност помоћника председника
општине Дољевац за развој инфраструктуре, 04.02.2022. .године, због престнка дужности
председника општине Дољевац.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Решењем Председника општине Дољевац број 02-266 од 28.12.2018. године, постављен
је помоћник председника општине за развој инфраструктуре. Одлуком о распуштању Скупштине
општине Дољевац и образовању Привременог органа општине Дољевац („Сл. гласник РС“
бр.13/22), коју је донела Влада Републике Србије, распуштена је Скупштина општине Дољевац и
образован Привремени орган. Ова Одлука ступила је на снагу 04.02.2022.године.
Такође, Решење о именовању председника и чланова Привременог органа општине
Дољевац ступило је на снагу даном ступања наведене Одлуке.
Тачком 2. поменуте Одлуке прописано је да се Привремени орган образује за обављање
послова из надлежности Скупштине општине и извршних органа општине Дољевац.
У складу са чланом 70. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, којим је предвиђено да се радни однос може засновати и за
време чије је трајање унапред одређено на радним местима у кабинету градоначелника,
председника општине или председника градске општине, док траје дужност тих изабраних лица
(помоћници градоначелника, односно председника општине као и друга лица која заснивају радни
однос на радним местима у кабинету), како је председнику општине Дољевац престала дужност
председника, то именованом престаје дужност у складу са Законом.
Имајући у виду напред наведено, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
Упутство о правном средству: Против овог Решења може се поднети жалба Управном
суду у Београду у року од 7 дана од дана доношења.
Жалба се подноси преко Привременог органа.
Решење доставити: именованом и архиви
Број: 02-29
Дана: 09.02.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Горан Љубић

