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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Пландиште 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 112-16/2022-III 
Дана: 10.11.2022. године 
Пландиште 

 
 

На основу члана 4. став 2. и 5., члана 49. став 2 и члана 99. став 2. и 3. Закона о Запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалн е самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 - др. 
закон, 95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. закон, 157/2020 - др. закон и 123/2021 - др. закон), члана 63. став 1. тачка 12. Статута 
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 53. став 1. Пословника о раду Општинског 
већа општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 40/2019), Општинско веће општине Пландиште, на 
седници одржаној дана 10.11.2022. године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
 

1. АЛЕКСАНДРА ОДАВИЋ МАК, дипл. правник из Зрењанина, ПОСТАВЉА СЕ за Начелника Општинске 
управе општине Пландиште, као службеник на положају, на период од 5 година. 

2. Постављењем на положај Начелника Општинске управе општине Пландиште, именована остварује сва 
права из радног односа код послодавца-општине Пландиште. 

3. Ступањем на снагу овог Решења, престаје да важи Решење о постављењу Начелника Општинске 
управе општине Пландиште, број: 02-96/2017-III од 13.11.2017. године. 

4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште“. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Општинско веће општине Пландиште, је на седници одржаној дана 13.11.2017. године, донело Решење о 
постављењу Начелника Општинске управе општине Пландиште, број: 02-96/2017-III. Наведеним Решењем, Александра 
Одавић Мак, дипл. правник из Зрењанина, постављена је на место Начелника Општинске управе општине Пландиште, на 
период од 5 година. 

Чланом 4. став 2. и 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да је послодавац службеника у јединицама локалне самоуправе, јединица локалне самоуправе, као и да за службенике на 
положају у јединицама локалне самоуправе, права и дужности у име послодавца врши орган јединице локалне самоуправе 
надлежан за постављење службеника на положају. 

Чланом 49. став 2. закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано је 
да Општинско веће поставља и разрешава Начелника управе. 

Чланом 99. став 2. и 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
прописано је да службеник на положају може после протека времена на које је постављен, бити поново постављен на исти 
положај без јавног конкурса, као и да, ако конкурсни поступак за попуњавање положаја није покренут у року предвиђеним овим 
Законом, службеник се после протека времена на који је постављен, поставља на исти положај без јавног конкурса. 



Стр  -608-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26             10.11.2022. 

 
Чланом 63. став 1. тачка 12. Статута општине Пландиште, прописано је да Општинско веће поставља и разрешава 

Начелника Општинске управе. 
Чланом 53. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Пландиште, прописано је да Општинско веће 

доноси решење, закључак, мишљење и препоруку. 
С обзиром да конкурсни поступак за попуњавање положаја није покренут у року предвиђеним Законом о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе као и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву Решења. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 
Против овог Решења жалба није допуштена, али се може покренути управни спор. 

 
 
ДОСТАВИТИ: 
 
1. Александри Одавић Мак из Зрењанина, Улица 4.јули 38/8, 
2. Одељењу за буџет и финансије и ЛПА, 
3. Архиви, 
4. Досијеу.                          

 
 
Обрађивач: 

Раде Сурла, дипл. правник 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Јован Репац, мастер економиста с.р. 

 

 



Стр  -609-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26             10.11.2022. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38. 
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Золтан Ковач 
ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК: Драгослав Аврамовић 
Тел. 013/861-035 
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна плаћања: 
 - приходи буџета општине - 840-44640-68 
Штампа: Општинска управа општине Пландиште 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
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