СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ДИМИТРОВГРАД
ГОДИНА II – БРОЈ 9

ДИМИТРОВГРАД, 23.03.2018.
СТРАНА 1

САДРЖАЈ

ОПШИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
1. Одлука о измени Пословника Општинског већа општине Димитровград

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 81. Статута општине Димитровград („Сл. листа
града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и „Сл. лист општине Димитровград“,
бр. 7/18) и члана 13. Одлуке о Општинском већу општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“,
бр. 79/08, 117/12, 17/13, 29/15 и 71/15), Општинско веће општине Димитровград, на седници
одржаној дана 22.03.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПОСЛОВНИКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
У Пословнику Општинског већа
24.09.2009.год. члан 60. мења се и гласи:

општине

Димитровград

бр.

06-48/0-III/29

од

„Члан 60.
Општинско веће поставља и разрешава начелника Општинске управе и заменика
начелника Општинске управе.
Заменик начелника Општинске управе поставља се и разрешава на исти начин и под
истима условима као начелник Општинске управе.
Члан 2.
Члан 61. мења се и гласи:
„Члан 61.
Начелник Општинске управе поставља се путем јавног конкурса који оглашава Оштинско
веће.
Пре оглашавања јавног конкурса Општинско веће образује конкурсну комисију која
спроводи изборни поступак у складу са законом.
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По окончаном изборном поступку конкурсна комисија саставља листу од највише три
кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и доставља је
Општинском већу.
Ако је конкурсна комисија утврдила да ниједан кандидат није испунио мерила прописана
за избор, Општинском већу не може бити предложен ниједан кандидат за постављење на
положај начелника Општинске управе.”
Члан 3.
Члан 62. мења се и гласи:
„Члан 62.
Општинско веће доноси одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од дана пријема
листе кандидата.
Општинско веће није обавезно да изврши избор кандидата са листе за избор, али је
дужно да о разлозима за то обавести све учеснике конкурса писаним путем и на интернет
презентацији јединице локалне самоуправе.
Ако Општинском већу не буде предложен ниједан кандидат за постављење на положај
начелника Општинске управе или Општинско веће не постави ниједног предложеног кандидата,
спроводи се нови јавни конкурс.”
Члан 4.
Члан 63. мења се и гласи:
„Члан 63.
Против решења Општинског већа о постављењу на положај жалба није допуштена, али
може да се покрене управни спор.
Службеник ступа на положај начелника Општинске управе даном доношења решења о
постављењу на положај.
Службеник на положају може после протека времена на које је постављен, бити поново
постављен на исти положај без јавног конкурса.”
Члан 5.
Члан 64. мења се и гласи:
„Члан 64.
Службенику престаје рад на положају начелника Општинске управе из разлога
предвиђених законом.
Престанак рада на положају утврђује се решењем које доноси Општинско веће, у року од
осам дана од дана наступања разлога због којих је рад на положају престао.
Решење садржи образложење са разлозима због којих је рад на положају престао и дан
кад је престао рад на положају.
Против решења жалба није допуштена, али може да се покрене управни спор.“
Члан 6.
Члан 65. мења се и гласи:
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„Члан 65.
Уколико није постављен начелник Општинске управе, као ни његов заменик, до
постављења начелника Општинске управе, као и када начелник Општинске управе није у
могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, Општинско веће може поставити вршиоца
дужности - службеника који испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају,
који ће обављати послове начелника Општинске управе, најдуже на три месеца, без
спровођења јавног конкурса.
Статус вршиоца дужности може се продужити најдуже још три месеца у случају да се
јавни конкурс не оконча постављењем начелика Општинске управе.
По истеку рока из ст. 1. и 2. овог члана постављени службеник се распоређује на радно
место на коме је био распоређен до постављења.”
Члан 7.
Члан 68. став 1. мења се и гласи:
„Члан 68.
Општи акти које доноси Општинско веће објављују се у “Сл. листу општине
Димитровград”.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине
Димитровград“.
Образложење:
Правни основ за доношење ове Одлуке постоји у члану 47. став 6. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) којим је
прописано да се организација, начин рада и одлучивања општинског већа, детаљније се
уређује његовим пословником, у складу са овим законом и статутом, као и у члану 81. Статута
општине Димитровград („Сл. листа града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и
„Сл. лист општине Димитровград“, бр. 7/18) који прописује исто што и Закон.
Основни разлог за доношење ове Одлуке јесте усклађивање Пословника Општинског
већа општине Димитровград са Статутом општине Димитровград („Сл. листа града Ниша“, бр.
28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 7/18) и
Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, бр.21/16).
Број: 06-31/18-15/96-5
У Димитровграду, 22.03.2018. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Владица Димитров, с.р.
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ОСНИВАЧ:
Скупштина општине Димитровград
ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Одговорни уредник:
Драган Голубов, секретар Скупштине општине Димитровград
Технички уредник:
Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик
Е-mail: skupstina@dimitrovgrad.rs
Тел: 010 / 361 – 582

