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Општинско веће општине Чока,  на основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др,закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 51. став 1. тачка 2. и члана 53. 

Закона о запосленима у аутономним покрајинима и једницима локалне самоуправе („Сл. гласник РС", 21/2016, 

113/2017,113/2017-др.закон и 95/2018) и члана 65.став 1. тачка 13.  Статута општине Чока („Службени лист 

општине Чока“, бр. 2/2019),  дана 30.09.2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о престанку рада на положају начелника Општинске управе Чока 

 

 

1.  Јованов Зорану из Чоке, начелнику Општинске управе Чока престаје рад на положају, са даном 30.09.2020. 

године, због подношења писмене оставке. 

2.  Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у “Службеном листу општине Чока”. 

О б р а з л о ж е њ е  

     Одлуком Општинског већа општине Чока број: VI 016-2/2016-5/4 од 08.08.2016. године Јованов Зоран 

постављен је за начелника Општинске управе Чока. 

Дана 29.09.2020. године именовани је поднео писмену оставку Општинском већу општине Чока. 

Чланом 51. тачка 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

прописано је да службенику престаје рад на положају подношењем писмене оставке.  

Чланом 53. ставом 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

прописаноје 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.  

Имајући у виду све горе наведено, утврђено је да са даном 30.09.2020. године, именованом престаје рад на 

положају.  

Сходно изнетом, одлучено је као у диспозитиву решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења жалба није дозвољена, али се може покренути 

управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања решења. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – А.П. ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЧОКА 

Општинско веће 

Број: 016 - 2/2020-3/16 

Дана: 30.09.2020. године 

Ч о к а 

 

                                                                                                                    Председник општинског већа Чока, 

                                                                                                  Ђембер Стана, с.р. 
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  На основу члана 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон и 95/2018), члана 46. став 1. тачка 

7. Закона о локланој самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 

47/2018) и члана 65. став 1. тачка 13. Статута општине Чока (“Службени лист општине Чока”, бр. 2/2019), 

  Општинско веће општине Чока, на седници одржаној дана 30.09.2020.  године, донело је  

 

 

Р Е Ш  Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЧОКА 

 

1. ПОСТАВЉА СЕ Тамара Ардала, из Остојићева, дипломирани правник, за вршиоца дужности начелника 

Општинске управе Чока, почев од 01.10.2020. године, а најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса. 

2. Статус вршиоца дужности именованој се може продужити најдуже још три месеца, у случају да се јавни 

конкурс не оконча постављењем на положај. 

3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у “Службеном листу општине Чока”. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано 

је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, до постављења начелника управе, и када 

начелник управе није у могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности-

службеника који испуњава услове за радно место службеника на положају који ће обављати послове начелника 

управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса (став 2). Уколоко службеник на положају није 

постављен, јавни конкурс за попуњавање положаја се оглашава у року од 15 дана од дана постављења вршиоца 

дужности (став 3). У случају да се јавни конкурс  не оконча постављењем на положај, статус вршиоца  може се 

продужити најдуже још три месеца (став 4). По истеку рока из ст. 1, 2. и 4. овог члана постављени служебник се 

распоређује на радно место на коме је био распоређен до постављења (став 5). 

 Чланом 50. став 2.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

прописано је да за начелника управе, која је образована као јединствени орган, може бити постављено лице које 

има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година 

радног искуства у струци. 

 Имајући у виду да је начелнику Општинске управе Чока престао рад на положају подношењем писмене 

оставке, са даном 30.09.2020. године, а да је увидом у оверену фотокопију дипломе Правног факултета у Новом 

Саду, Универзитета у Новом Саду број 10313 од 25.09.2014. године, оверену фотокопију Уверења о положеном 

државном стручном испиту број 128-152-478/2014 од 12.05.2014. године и Уверење Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање број 23-30-02-01030/20 од 28.09.2020. године, утврђено да горе именована 

службеница Општинске управе општине Чока испуњава услове за радно место службеника на положају, одлучено 

је као у диспозитиву решења. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења жалба није допуштена, али може да се покрене 

управни спор пред Управним судом у Београду, у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања решења. 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЧОКА  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА                              

Број: VI  016-2/2020-3/17                                                                                                                 

Датум: 30.09.2020. године                                            

Ч О К А                                                                                                                                           
                                                                                                                               Председник општинског већа Чока, 

                                                                                                                                              Ђембер Стана, с.р. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                 Главни и одговорни уредник 

                                                                                                                                             Тот Золтан, с.р. 
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