Скупштина општине Врњачка Бања на __ седници одржаној ________ године, на
основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/07,
83/14) и чл. 78. став 1. Статута Општине Врњачка Бања („Сл. Лист општине Врњачка
Бања“ бр. 23/16-пречишћен текст), на предлог Општинског већа, донела је
ОДЛУКУ
О I ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи општине Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања бр. 27/16) после чл. 27. додају се чл. 27а и 27 б који гласе:

„27а
Уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, до постављења
начелник управе, као и када начелник управе 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 управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Уколико службеник на положају није постављен, јавни конкурс за попуњавање
положаја се оглашава у року од 15 дана од постављања вршиоца дужности.
У случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на положај, статус
вршиоца дужности може се продужити најдуже још три месеца.
27б
Начелник и заменик начелника може бити разрешен и пре истека времена на
које је постављен, подношењем оставке или на основу образложеног предлога
овлашћених предлагача у складу са законом и Статутом.
Оставка се може поднети усмено или писмено и не мора бити образложена.
Општинско веће може разрешити начелника, односно заменика начелника на основу
образложеног предлога Председника општине или најмање једне трећине чланова
Општинског већа. Одлука о разрешењу доноси се већином гласова од укупног броја
чланова Општинског већа.
Предлог за разрешење начелника мора бити сачињен у писаном облику и мора
садржати разлоге који предлог чине оправданим.“
Члан 2.
После члана 53. додаје се члан 53а, који гласе:
„53а
Жалбена комисија је колегијални орган који у другом степену одлучује о
жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима,
као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.
Жалбену комисију образује Општинско веће.
Жалбена комисија је у свом раду самостална и ради у саставу од три члана.
Председник и чланови жалбене комисије, именују се на пет година и могу да
буду поново именовани.

Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду
Општинском већу.
Против одлуке жалбене комисије може да се покрене управни спор.“

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине
Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: __________ од __________ 2017.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Иван Радовић
О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење ове одлуке је члан 59. Закон о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,бр.129/07, 83/2014) и члан 78. Статут општине
Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка Бања“,бр.13/2014) који прописују да
Одлуку о општинској управи доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа.
Разлози за доношење одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији
Општинске управе:
Записник управног инспектора о редовном инспекцијском надзору у
Општинској управи Општине Врњачка Бања бр. 038-038-0060/2017-02 од 18.07.2017.
године којим је наложено да се Одлука о организацији Општинске управе општина
Врњачка Бања усклади са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе.
Ступање на снагу: Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Врњачка Бања“.
Финансијски ефекти: За спровођење ове одлуке нису потребна додатна финансијска
средства.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Заменик Начелника Општинске управе
Љиљана Радаковић

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Славиша Пауновић

