
На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07,  83/14-други 

закон, 101-16- други закон и 47/18), 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, 100/16 и 75/18), Одлуке о распуштању Скупштине 

општине Дољевац и образовању Привременог органа општине Дољевац („Службени Гласник РС“, број 81/18), 

Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Дољевац („Службени Гласник РС“, 

број 81/18 ) и члана 28. Пословника Привременог органа општине Дољевац („Службени лист Града Ниша“, број 

98/18),   

 Привремени орган  општине Дољевац, на седници од 26.12.2018. године, донео је 

 

О Д Л У К У   

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  

 О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о Општинској управи Општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“ 132/16, 17/2017 и 59/17 )  у 

члану 2. тачка 6) мења се и гласи: „6) обавља стручне и администартивно - техничек послове за потребе рада 

скупштине општине, предсендика општине и општинског већа.“ 

 

У Одлуци у члану 6. додаје се став 4. који гласи: „Посебна организациона јединица у општинској 

управи је Кабинет председника општине.“ 

 

У Одлуци у члану 8. код „Одељење за привреду и финансије обавља послове: У области привреде“, у 

ставу један бришу се речи: „и ЈП за управљање путевима.“ 

 

У Одлуци члан 14. мења се и гласи:  

„Члан 14 

Кабинет председника општине: 

обавља  саветодавне и протоколарне  послове, послове за односе с јавношћу и административно техничке 

послове који су значајни за рад председника општине. 

 

У Кабинету председника општине могу се поставити помоћници председника општине, који обављају 

послове у складу са Законом, Статутом и Правилником о организацији  и систематизацији радних места 

Помоћнике председника Општине поставља и разрешава председник Општине. 

Помоћници председника општине се постављају у Кабинету председника општине, најдуже на период док 

траје дужност председника општине. 

У Кабинету председника општине може бити постављено највише два помоћника председника општине.“ 

 

У Одлуци члан 18. мења се и гласи:  

„Члан 18. 

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији општинске управе обједињује начелник и доставља 

Општинском већу на усвајање.“ 

 

У Одлуци у члану 21. додаје се нови став 3. који гласи:  

„ Радом посебне организационе јединице,, Кабинета председника општине руководи шеф Кабинета.“ 

  

У Одлуци у члану 22. додаје се нови став 2. који гласи: „Руководиоца посебне организационе јединице , 

Кабинета председника, шефа кабинета, распоређује начелник општинске управе.“ 

 

 У Одлуци у члану 43. додаје се нови став 4, који гласи: „ У посебној организационој јединици 

Кабинету председника, радни однос се заснива на  одређено време на период док траје дужност председника 

општине.“ 

 

 



 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити  у „Службеном листу Града Ниша“. 

 

 

Број: 02-250 

У Дољевцу, 26.12.2018. године 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

мр екон. Милош Вукотић 

 


