
                                                                                                                               
 
На основу члана 32. и 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број  

129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 40. и 95. Статута општине Велико Градиште (''Службени гласник 
општине Велико Градиште'' бр. 9/2008, 5/2014, 5/2016 и 28/16),  

Скупштина општине Велико Градиште на 10. седници одржаној 05.06.2017. године, доноси  
 

ОДЛУКУ О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 

Члан 1. 
У Одлуци о општинској управи општине Велико Градиште број: 016-43/2016-1-1 од 3.10.2016. године,  
члан 6. се мења и гласи: 
„Општинска управа општине Велико Градиште се образује као јединствени орган. 
У Општинској управи образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних послова и 
кабинет председника општине као посебна организациона јединица. 
За обављање одређених послова који захтевају висок степен самосталности и независности у раду могу 
се предвидети самостална извршилачка радна места, ван унутрашњих организационих јединица.“ 
 

Члан 2. 
После члана 16. додаје се члан 16а. који гласи: 
„Кабинет председника општине обавља стручне и административно техничке послове и послове 
маркетинга за остваривање надлежности и овлашћења Председника и заменика Председника општине 
који се односе на представљање општине у односима према правним и физичким лицима у земљи и 
иностранству и то: 

- Врши припрему за радне и друге састанке Председника и заменика Председника општине, 
- Прати активности на реализацији утврђених обавеза, 
- Координира активности на остваривању јавности рада, 
- Врши пријем странака који се непосредно обраћају Председнику и заменику Председника 

општине, 
- Врши протоколарне послове поводом пријема домаћих и страних представника општина и 

градова, културних, спортских и других представника, поводом додељивања јавних признања и 
друге протоколарне послове, 

- Стара се о чувању поклона које представници општине добију у вршењу послова представљања 
општине, 

- Пружа техничку помоћ инвеститорима у реализацији инвестиционих активности у циљу 
економског развоја општине, 

- Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине.“ 
 

Члан 3. 
У члану 17. после става 2 додаје се став 3 који гласи: 

„Помоћници председника општине и друга лица која се примају на рад у Кабинет председника 
општине, заснивају радни однос на одређено време у Општинској управи, док траје дужност 
председника општине.“ 

Члан 4. 
Члан 19. се мења и  гласи: 

„Унутрашња организација и систематизација радних места у Општинској управи уређује се 
посебним правилником. 

 Правилник из претходног става је саставни део обједињеног правилника о организацији и 
сиатематизацији радних места органа општине Велико Градиште који доноси Општинско веће на 
предлог начелника Општинске управе.“ 



Члан 5. 
Члан 20. се мења и гласи: 

„Радом Општинске управе руководи начелник кога поставља и разрешава Општинско веће.  
За Начелника Општинске управе може бити постављено  лице које има стечено високо 

образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.  

Начелник Општинске управе поставља се на основу јавног огласа, који расписује Општинско 
веће, на период од 5 година, већином гласова укупног броја чланова Општинског већа.  

Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове 
одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик начелника Општинске управе поставља се 
и разрешава на исти начин и под истим условима као начелник Општинске управе. 

Начелник и заменик начелника Општинске управе  имају статус службеника на положају.“ 
 

Члан 6. 
После члана 20. додаје се члан 20а. који гласи: 

„ Уколико није постављен начелник Општинске управе, као ни његов заменик, до 
постављења начелника, као и када начелник 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.“ 

 
Члан 7. 

У члану 23. став 1 речи „организационих“ се бришу. 
 

Члан 8. 
Члан 37. се мења и гласи: 

„У погледу права, обавеза и одговорности запослених и постављених лица у Општинској 
управи примењују се прописи којима се уређује радно правни статус запослених у јединицама локалне 
самоуправе. 

Послодавац функционера, службеника и намештеника у Општинској управи је општина 
Велико Градиште. 

За помоћнике Председника општине, права и дужности у име послодавца врши радно тело 
Скупштине које је утврђено статутом. 

За начелника и заменика начелника Општинске управе права и дужности у име послодавца 
врши Општинско веће. 

За службенике и намештенике у Општинској управи права и дужности у име послодавца 
врши начелник Општинске управе.“ 

 
Члан 9. 

 После члана 37. додаје се члан 37а који гласи: 
„Ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла, 

Општинска управа може у радни однос на одређено време примати приправнике. 
Општинска управа може засновати радни однос са припрвником уколико постоји слободно 

радно место у складу са Кадровским планом и уколико лице са којим заснива такав радни однос има 
образовање које је прописано као услов за рад на том радном месту. 

Ближи услови за пријем приправника утврђују се правилником о организацији и 
систематизацији радних места у складу са прописима.“  

 
 



Члан 10. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивња у ''Службеном гласнику општине 

Велико Градиште''. 
 

 
 
Број: 016-10/2017-01-1 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
                                                                                                                                      
                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                                                                         Браниславка Шуловић,с.р. 
 
 


