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На основу члана 4. став 5, члана 51. став 1. тачка 2, члана 53, члана 54. и члана 

170. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе 

( „Сл. гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017), члана 46. став 1 тачка 7. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон 

и 47/2018), члана 67. став 1. тачка 8. Статута општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18), члана 33. став 2. тачка 3, 

члана 40. и члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 4/2008, 10/2015 и 20/2018), Општинско веће 

општине Сокобања на седници одржаној дана  15.10.2018. године, донело јe 

РЕШЕЊЕ  

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА РАДА НА ПОЛОЖАЈУ НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

I 

Утврђује се престанак рада на положају начелнику Општинске управе општине 

Сокобања, Марији Јовановић, дипломираном правнику из Сокобање, на лични захтев. 

II 

Престанак рада на положају утврђује се са даном 15.10.2018. године. 

III 

Именована из члана I овог решења, има право да буде распоређена на друго 

радно место за које испуњава услов.  

IV 

 Ово решење је коначно. 

V 

 Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

Образложење 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 4. став 5, 

члана 51. став 1. тачка 2, члана 53, члана 54. и члана 170. Закона о запосленима у 

аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“, број 

21/2016 и 113/2017), члана 46. став 1 тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 
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67. став 1. тачка 8. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, 

број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18), члана 33. став 2. тачка 3, члана 40. и члана 42. 

Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања („Службени лист општине 

Сокобања“, број 4/2008, 10/2015 и 20/2018). 

Чланом 4. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама 

локалне самоуправе самоуправе ( „Сл. гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017),  

прописано је да за службенике на положају у аутономним покрајнама и јединицама 

локалне самоуправе, права и дужности у име послодавца врши орган аутономне 

покрајине, односно јединице локалне самоуправе надлежан за постављење службеника 

на положају. 

Чланом 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) предвиђено је да 

Општинско веће поставља и разрешава начелника општинске управе, а што је 

предвиђно и чланом 67. став 1. тачка 8. Статута општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18), док је чланом 33. став 2. 

тачка 3. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, број 4/2008, 10/2015 и 20/2018), предвиђено да веће доноси одлуку 

већином од укупног броја чланова када поставља и разрешава начелника Општинске 

управе. 

Чланом 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и 

јединицама локалне самоуправе самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016 и 

113/2017) прописано је да службенику престаје рад на положају подношењем писмене 

оставке, а чланом 53. да се престанак рада на положају утврђује решењем које доноси 

орган надлежан за постављење службеника, у року од осам дана од дана наступања 

разлога због којих је рад на положају престао, да решење садржи образложење са 

разлозима због којих је рад на положају престао и дан када је престао рад на положају, 

да против решења жалба није допуштена, али може да се покрене управни спор. 

Чланом 54. став 1. истог закона прописано је да службеник коме је престао рад на 

положају из разлога утврђених чланом 51. тачка 1, 2.  и 10. истог закона има право да 

буде распоређен на друго радно место за које испуњава услове. 

Како је Марија Јовановић, дипломирани правник из Сокобање, дана 15.10.2018. 

године, поднела писмену оставку на место начелника Општинске управе општине 

Сокобања, Општинско веће општине Сокобања, одлучило је као у диспозитиву овог 

решења, а у складу са напред наведеним одредбама закона и подзаконских аката. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења жалба није допуштена, 

али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду, у року од 30 

дана од дана достављања решења. 
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  

1. Марији Јовановић из Сокобање 

2. Општинској управи општине Сокобања 

3. Архиви 

 

II Број 02-93/2018 

У Сокобањи дана 15.10.2018. године  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  

ПРЕДСЕДНИК  

Исидор Крстић 



    

 

Садржај

 

   

 

 

  Душица Димитријевић
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