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На основу члана 51, став 1. тачка 2. Закона о запосленима у АП и ЈЛС (Сл. 
гласник РС број 21/2016, 113/2017,95/2018 и 113/2017 – др. закон),члана 46 , став 1 , 
тачка 7 Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ , број 129/07, 
83/14,101/16 и 47/18 ) и члана 69 , став 1 , тачка 12, Статута општине Ражањ 
( „Службени лист општине Ражањ“ , број1/19 ) и члана 27.став 2. Одлуке о 
организацији општинске управе општине Ражањ( „Службени лист општине Ражањ“ , 
број1 7/19),Oпштинско веће општине Ражањ , на седници одржаној 09.06.2020. 
године ,доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I- РАЗРЕШАВА СЕ функције Начелника Општинске управе општине Ражањ 
Иван Ивановић,ЈМБГ 0309982731322, дипломирани правник из Ражња, због 
подношења оставке. 
 

II- Решење објавити у „Службеном листу општине Ражањ“, доставити 
разрешеном лицу , персоналној служби и архиви . 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

 
Одредбама члана 46.става 1 ,тачке 7. Закона о локалној самоуправи 

( „Службени гласник РС“ , број 129/07, 83/14,101/16 и 47/18 ) и члана 69 , става 1. , 
тачка 12.Статута општине Ражањ ( „Службени лист општине Ражањ“ , број 1/19 ) 
прописано је да начелника Општинске управе поставља и разрешава општинско 
веће.  

Како је именовани поднео оставку на функцију начелника Општинске управе 
општине Ражањ дана 08.06.2020.г. у складу са горе наведеним законским одредбама 
Општинско веће општине Ражањ је на седници одржаној дана 09.06.2020.г. одлучило 
као у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања решења. 
 

Број: 020-2/20-01 
У Ражњу,09.06.2020. године 
 
 

Општинско веће општине Ражањ 
 

Председник, 
Добрица Стојковић,с.р. 
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На основу члана 49, став 2. и члана 56. став 2. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 
(„Сл. гласник РС број 21/2016, 113/2017,95/2018 и 113/2017 – др. закон),члана 46, став 
1 , тачка 7 Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“ , број 129/07, 
83/14,101/16 и 47/18 ) и члана 69, став 1 , тачка 12, Статута општине Ражањ 
(„Службени лист општине Ражањ“ ,број1/19 ) и члана 28 став 1 Одлуке о 
организацији општинске управе општине Ражањ („Службени лист општине 
Ражањ“,број17/19),Oпштинско веће општине Ражањ, на седници одржаној 
09.06.2020.године,  доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I- ПОСТАВЉА СЕ вршилац дужности функције Начелника Општинске управе 
општине Ражањ Биљана Василић,ЈМБГ 1203991727819, из Претрковца,на период од 3 
(три) месеца. 

II- Решење објавити у „Службеном листу општине Ражањ“, доставити 
постављеном лицу, персоналној служби и архиви. 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
Одредбама члана 46.става 1 ,тачке 7. Закона о локалној самоуправи 

( „Службени гласник РС“ , број 129/07, 83/14,101/16 и 47/18 ) и члана 69 , става 1. , 
тачка 12. Статута општине Ражањ( „Службени лист општине Ражањ“ , број 1/19 ) 
прописано је да начелника Општинске управе поставља и разрешава Општинско 
веће.  

У складу са одредбама члана 56. став 2. Закона о запосленима у АП и ЈЛС („Сл. 
гласник РС број 21/2016, 113/2017,95/2018 и 113/2017 – др. закон) и члана 28. став 1. 
Одлуке о организацији општинске управе општине Ражањ („Службени лист 
општине Ражањ“,број 17/19)  уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када начелник управе није у 
могућности да обавља дужност дуже од 30 дана Веће може поставити вршиоца 
дужности – службеника који испуњава утврђене услове за радно место службеника на 
положају који ће обављати послове начелника управе, најдуже на 3 (три) месеца без 
спровођења јавног конкурса.  

У складу са горе наведеним законским одредбама Општинско веће општине 
Ражањ је на седници одржаној дана 09.06.2020.г. одлучило као у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања решења. 

 
Број: 020-3/20-01 
У Ражњу, 09.06.2020.године 

 
Општинско веће општине Ражањ 

 
Председник, 

Добрица Стојковић,с.р. 
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