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2. 

 

 На основу члана 53. а у вези са чланом 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе   ( ,,Службени гласник РС'', 

број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др.закон ), члана 46. став 1. тачка 7. Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'', број 129/2017, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021- др.закон) и члана 64. став 1. тачка 13. Статута 

општине Варварин (,,Службени лист општине Варварин'',број 5/2019), 

               Општинско веће општине Варварин на 34. седници одржаној дана 

23.03.2022.године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању престанка рада на положају  

начелника Општинске управе општине Варварин 

 

 

I   УТВРЂУЈЕ СЕ  престанак рада на положају начелнику Општинске управе општине 

Варварин, Славици Поповић, дипломираном правнику из Варварина, због подношења 

писмене оставке. 

 

II  Престанак рада на положају утврђује се са  даном доношења овог решења. 

 

III   Ово решење  објавити у ,,Службеном листу општине Варварин''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

       Решењем Општинског већа општине Варварин, број 112-57/2020-III од 

09.10.2020.године, за начелника Општинске управе општине Варварин, постављена је 

Славица Поповић, дипломирани правник из Варварина, на период од пет година. 

https://varvarin.ls.gov.rs/
https://varvarin.ls.gov.rs/
https://varvarin.ls.gov.rs/


Страна 32 Број  6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 23. 3. 2022.године 

 

        Општинском већу општине Варварин именована је поднела  писмену оставку 

заведену  под бројем  02-8/2022-III  од 18.03.2022.године. 

        Чланом  53. став 1. .Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе(,,Службени гласник РС'',број 21/16,113/2017, 95/2018, 113-2017-

др.закон),  прописано је 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, ставом 2. истог члана регулисано је да 

решење садржи образложење са разлозима због којих је рад престао и дан када је престао 

рад на положају, а ставом 3. регулисано је да против решења жалба није допуштена, али 

можће да се покрене управни спор. 

          У члану 4. став 5. наведеног Закона прописано је да за службеника на положају у 

аутономним покрајинама  и јединицама локалне самоуправе, права и дужности у име 

послодавца врши орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, 

надлежан за постављење службенику на положају. 

         Сходно члану 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 

РС'', број 129/2017, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021- др.закон), 

као и чланом 64. став 1. тачка 13. Статута општине Варварин (,,Службени лист општине 

Варварин'',број 5/2019), регулисана  је надлежност  Општинског веће да поставља и 

разрешава начелника Општинске управе. 

        На основу члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама 

и јединицама локалне самоуправе,  службенику престаје рад на положају подношењем 

писмене оставке. 

       Захтев именоване за распоређивање на упражњено радно место у Општинској управи 

општине Варварин, под бројем 112-28/2022-III од 21.03.2022.године, Општинско веће  

проследиће вршиоцу дужности начелника Општинске управе општине Варварин на даље 

одлучивање и распоређивање, сагласно члановима 4. и 54.став1. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(,,Службени гласник 

РС'',број 21/16,113/2017, 95/2018, 113-2017-др.закон). 

           Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општине Варварин одлучило је 

као у диспозитиву решења 

 

 

            УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења жалба није 

допуштена, али може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана достављања 

решења. 

 

Решење доставити: 

- Славици Поповић из Варварина 

- рачуноводственој служби ОУ 

- персоналној служби ОУ 

- архиви 

                                                                                                

 

Број: 112-29/2022-III 

У Варварину, 23.03.2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК 

  /м.п./ Дејан Милановић, с.р. 

 

  



Страна 33 Број  6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 23. 3. 2022.године 

 

3. 

 

На основу члана 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 

и 113/2017-др.закон) и члана 64. Статута општине Варварин  („Службени лист општине 

Варварин“, број 5/2019),  

      Општинско веће општине Варварин на 34.седници одржаној дана 23.03.2022.године,    

доноси   

 

    

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ – 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

 I    ПОСТАВЉА СЕ  Марија Анђелковић, дипломирани правник из  Бошњана,  
запослена у Општинској управи општине Варварин, распоређена на  пословима 

начелника Одељења  за друштвене делатности и правне послове, за вршиоца дужности 

службеника на положају – начелника Општинске управе општине Варварин. 

 

 II  Вршилац дужности службеника на положају – начелника Општинске управе  

обављаће послове начелника Општинске управе најдуже три месеца од дана 

постављења, односно од 23.03.2022.године до 22.06.2022.године, без спровођења 

јавног конкурса. 

 

 III  Ово решење је коначно. 

 

 IV  Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

       Решењем Општинског већа општине Варварин број 112-29/2022-III од  

23.03.2022.године,  утврђен је престанак рада на положају начелнику Општинске управе 

општине Варварин, Славици Поповић, дипломираном правнику из Варварина, због 

подношења писмене оставке. 

         Одредбом члана 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе предвиђено је да: „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 три 

месеца, без спровођења јавног конкурса“: 

        Сагласно наведеном, Општинско веће општине Варварин за вршиоца дужности 

службеника на положају – начелника Општинске управе општине Варварин,  поставља 

Марију Анђелковић, с обзиром  да именована испуњава све законом прописане услове 

за обављање послова вршиоца дужности, најдуже три месеца без спровођења јавног 

конкурса. 

        Имајући у виду неопходност неометаног функционисања Општинске управе 

општине Варварин, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 



Страна 34 Број  6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 23. 3. 2022.године 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега жалба није 

допуштена али се може покренути управни спор  пред Управним судом у Београду, у 

року од 30 дана од дана пријема Решења.  

 
ДОСТАВИТИ: 

-  Марији Анђелковић, 

-  кадровској евиденцији, 

-  рачуноводственој служби 

-  и за архиву 

 

 

Број: 112-30/2022-III 

У Варварину, 23.03.2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК 

  /м.п./ Дејан Милановић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

Страна 
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Издавач: 

Општинска упрaва, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин 

Телефон: 037/787-171 

Жиро-рачун број 840-98640-58 

Главни и одговорни уредник: Драгана Збиљић, Секретар СО-е Варварин 

Технички уредник: Срђан Ђорђевић 

 


