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ОПШТИНЕ КЛАДОВО
ГОДИНА ХХ - БРОЈ 2
Привремени орган општине Кладово, на првој
седници, одржаној дана 07. фебруара 2022.
године, на основу тачке 7. Одлуке Владе
Републике Србије о распуштању Скупштине
општине Кладово и образовању Привременог
органа општине Кладово ("Службени гласник
РС", број 13/2022), д о н о с и:

пословник

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Пословником уређује се организација и
начин рада Привременог органа општине
Кладово (у даљем тексту: Привремени орган),
као и друга питања од значаЈа за рад
Привременог органа.
Члан 2.
Привремени орган користи печат Скупштине
општине Кладово.
Секретар Привременог органа одговоран је за
употребу печата.
Члан 3.
У вршењу својих права и дужности,
Привремени орган ради и одлучује на седницама
којима присуствујуе већина од укупног броја
чланова Привременог органа.
Члан 4.
Рад Привременог органа је доступан јавности.
Јавност се може ограничити и искључити у
случајевима предвиђеним законом или када то
одлучи привремени орган на предлог
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председника Привременог органа (у даљем
тексту: председник).
САСТАВ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Члан 5.
Привремени орган има председника и четири
члана, које је именовала Влада Републике Србије
Решењем 05 Број: 020-804/2022 од 03. фебруара
2022. године (,,Сл. гласник РС" бр., 13/2022).
Привремени орган представља председник
Привременог органа, који организује рад
Привременог органа, председава његовим
седницама, наредбодавац је за извршење буџета,
стара се о правилној примени одредаба овог
пословника и обавља друге послове коЈе му
Привремени орган повери.
Члан 6.
Привремени орган именује секретара
Привременог органа, на образложен предлог
Председника Привременог органа, већином
гласова од укупног броја чланова Привременог
органа.
За секретара Привременог органа може бити
именовано лице коЈе има завршен правни
факултет и најмање три године радног искуства,
у струци.
Секретар Привременог органа стара се о
обављању стручних и техничких послова у вези
с а сазивањем и одрж авањем седница
Привременог органа.
Члан 7.
Председник, чланови и секретар
Привременог органа могу бити на сталном раду
у општини Кладово.
Привремени орган посебним актом уређује
радноправни статус председника, чланова и
секретара Привременог органа.
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Члан 8.

За разматрање појединих питања из свог
делокруга, Привремени орган може образовати
радна тела.
.
Радно тело чине председник и највише четири
члана.
.
Председника и чланове радних тела именује
Привремени орган.
.
Председник радног тела именује се из реда
чланова Привременог органа.
Чланови радних тела Привременог органа
могу бити и грађани.
Председник и чланови радног тела из реда
чланова Привременог органа немају право на
накнаду за рад у радном телу.
Чланови радног тела из реда грађана имају
право на накнаду за рад у радном телу, у складу
са Одлуком о накнадама одборницим�,
члановима сталних радних тела, комисија
Скупштине општине и извршних органа
општине (бр.131-19/2018-I, од 07.03.2018.
године и бр.131-38/2019-I од 12.04.2019).
Члан 9.

Радна тела разматрају материјале достављене
Привременом органу на одлучивање, пре
њиховог разматрања на седници Привременог
органа, оцењују целисходност предложених
решења и дају мишљење о достављеном
материјалу.
.
Састав и надлежност радних тела утврђује се
актом о њиховом образовању у складу са
законом.
На начин рада радних тела Привременог
органа сходно се примењују одредбе овог
пословника.
ПРИПРЕМАЊЕ СЕДНИЦА ПРИВРЕМЕ
НОГ ОРГАНА
Члан 10.

Припремање материјала за седницу
Привременог органа врши Општинска управа
Кладово (у даљем тексту: Општинска управа) у
оквиру своје надлежности, односно други
обрађивач за питања из своје надлежности.
Материјали за седницу Привременог органа
припремају се на начин утврђен актима органа
општине Кладово.

Члан 11.

Нацрте аката из члана 10. овог пословника
Општинска управа доставља председнику
Привременог органа, а у циљу сачињавања
предлога дневног реда за седнице Привременог
органа.
САЗИВАЊЕ И ТОК СЕДНИЦЕ
Члан 12.

Привремени орган ради и одлучује на
седницама.
Седнице Привременог органа сазива
председник.
Седницама Привременог органа председава
председник.
У случају одсуства или спречености
председника, седнице сазива и њима председава
члан Привременог органа којег он овласти
(председавајући).
Седница се може одржати и телефонским
путем уколико за то постоје оправдани разлози.
О припреми седница Привременог органа стара
се председник уз помоћ секретара Привременог
органа.
Члан 13.

Председник је дужан да сазове седницу на
писмени захтев најмање три члана Привременог
органа уз предложени дневни ред у року од пет
дана од дана подношења захтева, тако да
одржавање седнице буде најкасније у року од
седам дана од дана подношења захтева.
Ако председник не сазове седницу, у
случајевима из предходног става, седницу може
сазвати првопотписани члан Привременог
органа у предлогу за сазивање седнице, на начин
утврђен овим Пословником.
Члан 14.

Предлог дневног реда седнице Привременог
органа утврђује председник, на основу
припремљених предлога аката за седницу
Привременог органа.
Члан 15.

Писмени позив за седницу, са предлогом
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дневног реда доставља се свим члановима
Привременог органа најкасније 24 сата пре
одржавања седнице.
Изузетно, кад постоје оправдани разлози који
морају бити образложени, овај рок може да буде
краћи, а седница се може сазвати и телефонским
путем.
У писменом позиву за седницу одређује се
време и место одржавања седнице Привременог
органа.
Уз позив се доставља предлог дневног реда,
извод из записника са предходне седнице и
материјал за све тачке дневног реда, у форми коју
је припремио обрађивач акта са образложењем,
као и друга документација.
Ако се седница сазива телефонским путем,
материјал из предходног става овог члана
доставља се непосредно пре одржавања седнице.
Члан 16.

На седницу Привременог органа позва се
начелник, односно заменик начелника
Општинске управе и руководиоци одељења и
служби - обрађивачи аката која се разматрају на
седници.
На седници Привременог органа могу бити
позвани и представници јавних предузећа,
установа, служби и других органа и организација
за одређена питања.
Лицима из става 2. овог члана достављају се
материјали само за тачке предложеног дневног
реда за које су позвани.
Члан 17.

Председник отвара седницу и утврђује да ли
постоји кворум потребан за рад.
Члан Привременог органа који је спречен да
присуствује седници Привременог органа или из
одређених разлога треба да напусти седницу,
дужан је да о томе обавести председника, о чему
председник обавештава Привремени орган.
Дневни ред се утврђује на почетку сваке
седнице Привременог органа.
Приликом утврђивања дневног реда седнице,
чланови Привременог органа могу давати
предлоге за измену и допуну предложеног
дневног реда, које морају образложити.
О п р е д л о з и м а за измене и д о п у н е
предложеног дневног реда не води се претрес.
Привремени орган изјашњава се о сваком
предлогу за измену и допуну предложеног
дневног реда, као и о предлогу дневног реда у
целини.
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Члан 18.

Записник са предходне седнице усваја се пре
преласка на дневни ред.
Члан 19.

Након усвајања записника прелази се на тачке
дневног реда по утврђеном редоследу.
По свакој тачки дневног реда о којој се расправља
и одлучује председник Привременог органа
отвара претрес.
Члан 20.

Предлагач акта односно његов обрађивач,
може на почетку претреса да изнесе допунско
образложење предлога.
Предлагач акта има право да учествује у
претресу све до закључења претреса предлога
акта, да даје објашњења и износи своје
мишљење.
Предлагач акта има право да повуче предлог
акта све до завршетка претреса на седници.
Члан 21.

Председник одређује паузу кад утврди
недостатак кворума на седници док се кворум не
обезбеди, с тим да пауза може трајати најдуже 30
м и н у т а . Председник прекида седницу
Привременог органа када то, на његов предлог,
Привремени орган одлучи.
У случају прекида седнице, председник ће
писменим или телефонским путем обавестити
чланове Привременог органа о времену
одржавања наставка седнице.
Члан 22.

Претрес закључује председник, кад утврди да
више нема пријављених за учешће у претресу.
По завршеном претресу Привремени орган
одлучује о предложеном акту.
ОДЛУЧИВАЊЕ НА СЕДНИЦИ
Члан 23.

Привремени орган одлучује већином гласова
од укупног броја чланова.
Привремени орган одлучује, по правилу,
07.02.2022. год.
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Јавним гласањем, уколико пословником или
посебном одлуком Привременог органа, о томе
како ће се гласати по одређеном питању, није
одређено да се гласа тајно.
Уколико је на предлог општег акта поднет
амандман, прво се гласа о амандману а потом о
предлогу акта у целини.
По извршеном гласању, председник гласно
конста:туЈе:
-да Је одлука донета Једногласно;
-да је одлука донета већином гласова, уз
навођење броја гласова "за", броја гласова
"против" и броја гласова "уздржани";
-да одлука није донета, уз навођење броја
гласова "за", броја гласова "против" и броја
гласова "уздржани".
Уколико било који члан Привременог органа
изрази сумњу
у резултат гласања,
гласање ће се
.
.
поновити поЈединачним изЈашњавањем.
Члан Привременог органа који је гласао
против или се уздржао од гласања има право да
захтева да се то констатуЈе у записнику.
ЗАПИСНИК
Члан 24.

О раду на седници Привременог органа води
се записник.
Записник садржи: време и место одржавања
седнице, име председавајућег, имена присутних
и имена одсутних чланова Привременог органа,
имена присутних и одсутних позваних лица,
дневни ред седнице, резултате гласања по
поЈединим тачкама дневног реда, називе аката
донетих односно усвоЈених на седници, мере
изречене у вези одржавања реда на седници,
имена учесника у претресу и време завршетка
седнице.
На захтев члана Привременог органа који је на
седници издвојио мишљење, битни делови
његове дискусиЈе уносе се у записник.
За сваку седницу члановима Привременог
органа доставља се записник са предходне
седнице.
Записник са предходне седнице усваја се пре
преласка на дневни ред.
О примедбама на записник одлучује се без
претреса.
Записник потписује председник и секретар
Привременог органа.
Оригинали записника и тонски запис са
седнице Привременог органа чувају се у архиви
Општинске управе.
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РЕД ГОВОРА
Члан 25.

На седници Привременог органа сваки члан
има право да говори.
Нико не може да говори на седници
Привременог органа пре него што добије реч од
председника.
Председник даје реч члановима по реду
приЈављивања.
Време излагања појединог члана траје
најдуже 1 О минута.
Члану Привременог органа који жели да
говори о повреди пословника или о повреди
утврђеног дневног реда, председник даје реч чим
Је затражи, а по завршеном излагању предходног
говорника.
Члан Привременог органа је дужан да наведе
која одредба пословника односно утврђеног
дневног реда је повређена, да је цитира и
образложи у чему се састоји повреда
Пословника.
Председник Привременог органа је дужан да
након тога да објашњење.
Ако и после објашњења председника, члан
Привременог органа остаје при томе да су
по словник или дневни ред повређени,
Привремени орган ће без претреса одлучити о
томе гласањем.
Ако члан Привременог органа затражи реч да
би исправио навод, који је по његовом мишљењу
нетачан или увредљив и затражи лично
објашњење, председник му може дати реч
- реплику, чим говор заврши лице коЈе Је
реплику изазвало. Реплика може трајати најдуже
три минута.
Говорник на чију изјаву или говор је дата
реплика има право одговора на реплику, у
траЈању од два минута.
ПОШТОВАЊЕ ДНЕВНОГ РЕД А
Члан 26.

Говорник може да говори само о питању које
Је на дневном реду.
Ако се говорник удаљи од дневног реда,
председавајући ће га на то опоменути и позвати
да се држи дневног реда.
Ако се говорник после другог позива не буде
држао дневног реда, председавајући ће му
одузети реч.
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ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ
Члан 27.

О реду на седници Привременог органа стара
се председник.
За повреду реда на седници председник може
изрећи меру упозорења или меру одузимања
речи.
Привремени орган може, на предлог
председника, да изрекне меру удаљења са
седнице.
Председник у току седнице, по властитој
процени, одређује паузу ради одмора и
консултациЈ а.
Члан 28.

Мера упозорења изриче се члану
Привременог органа, који својим понашањем
нарушава ред на седници (прекидањем
говорника, узимањем речи када му ниЈе дата и
сл.), или поступа супротно одредбама овог
пословника.
Мера одузимања речи изриче се члану
Привременог органа који нарушава ред на
седници, а већ је два пута упозорен на обавезу
придржавања реда и одредаба пословника.
Мера удаљења са седнице изриче се члану
Привременог органа који и поред изречене мере
упозорења односно мере одузимања речи, омета
или спречава рад на седници.
Ако се изреченим мерама не може одржати
ред на седници, председник ће одредити краћу
паузу.
Одредбе
о одржавању реда на седници
.
.
примењује се и на сва друга лица, коЈа
присуствују седници Привременог органа.
АК ТА КОЈА ДОНОСИ ПРИВ РЕМЕНИ
ОРГАН
Члан 29.

Привремени орган, из надлежности
Скупштине општине Кладово, Председника
општине и Општинског већа општине Кладово
доноси: одлуке, решења, закључке, наредбе,
упутства, препоруке и друга акта и даЈе
аутентична тумачења аката коЈе доноси.
Акта Привременог органа потписује
председник односно члан Привременог органа
КОЈи Је председавао седници.
Акта Привременог органа објављују се у
"Службеном листу општине Кладово".
О објављивању аката Привременог органа
Година ХХ - Број 2

стара се секретар Привременог органа.
Акта Привременог органа чувају се у архиви
Општинске управе.
ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ АКАТА
Члан 30.

Право предлагања одлука или другог акта (у
даљем тексту: акт) има председник и чланови
Привременог органа.
Предлог акта подноси се у облику у коме се
акт доноси и мора бити образложен.
Образложење мора да садржи правни основ и
разлоге за доношење акта.
Ако се предлогом акта стварају финансијске
обавезе за буџет, образложење садржи и процену
износа финансијских средстава за његово
спровођење са прибављеним мишљењем
одељења Општинске управе надлежног за
финансије.
Члан 31.

Нацрт акта који је достављен Привременом
органу председник доставља свим члановима.
Ако нацрт није припремљен у складу са
пословником,
председник ће
наложити
обрађивачу да га у одређеном року усклади са
одредбама овог пословника.
Уколико обрађивач не поступи по налогу,
председник ће одбацити нацрт и о томе
известити Привремени орган.
Члан 32.

Предлог за измену и допуну предложеног
општег акта подноси се у облику амандмана.
Амандман се може поднети све до почетка
седнице.
Амандман се подноси у писаном облику и
садржи: назив предлога акта на КОЈИ се амандман
односи, пун текст измена односно допуна
предлога који се жели постићи амандманом,
образложење са назначеним разлозима за
подношење амандмана и назив односно потпис
подносиоца амандмана.
Изузетно, амандман се може предложити и
образложити усмено на самој седници, а до
закључења претреса предлога акта, уколико Је
седница сазвана телефонским путем или у
случаЈу да се акт доноси по хитном поступку
односно на телефонској седници.
Члан 33.

Амандман који подноси предлагач акта, као и
07.02.2022. год.
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.

.

.

амандман КОЈИ Је прихватио предлагач, постаЈе
саставни део предлога акта и о њему се не гласа.
ХИТАН ПОСТУПАК
Члан 34.

Акт се може изузетно донети и по хитном
поступку.
По хитном поступку може да се донесе акт
којим се уређују само питања и односи настали
услед околности коЈе нису могле да се предвиде,
а недоношење акта по хитном поступку, могло би
да проузрокује штетне последице као и акти из
надлежности Општинског већа о којима се
одлучује у другостепеном управном поступку.
Предлог да се акт донесе по хитном поступку
мора бити образложен.
О предлогу да се акт донесе по хитном
поступку, Привремени орган одлучује као о
предходном питању, пре утврђивања дневног
реда.
Предлог акта који се доноси по хитном
поступку, мора се доставити члановима
Привременог органа најкасније до почетка
седнице.
Председник Привременог органа, на почетку
седнице, одређује време неопходно за
упознавање са предлогом акта КОЈИ се доноси по
хитном поступку.
СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК
Члан 35.

По скраћеном поступку Привремени орган
без претреса одлучује о кадровским, управним
предметима и другим поЈединачним актима на
предлог председника.
Предлози аката о којима се одлучује у
скраћеном поступку морају бити груписани у
предлогу дневног реда у посебном одељку
означеном као "Предлози о којима се одлучује у
скраћеном поступку".
Привремени орган може, на предлог једног
члана Привременог органа, одлучити да се
поједини предлози аката пребаце
из дела
.
.
предлога дневног реда о коЈем се одлучује у
скраћеном
поступку
.
. у део предлога дневног реда
о коЈем се одлучуЈе у редовном поступку.
О свим предлозима аката из скраћеног
поступка гласа се у целини - истовремено.
ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ
ЧЛАНА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Година ХХ - Број 2

Члан 36.

Члан Привременог органа има права и
дужности у Привременом органу одређене
законом, Одлуком о распуштању Скупштине
општине Кладово и Решењем о образовању
Привременог органа општине Кладово и овим
Пословником.
Члан Привременог органа је дужан да
присуствује седницама Привременог органа и
учестуЈе у њиховом раду и одлучивању.
Члан 37.

Члан Привременог органа има право да буде
редовно, благовремено
и тачно
обавештаван
о
.
.
.
питањима коЈа се разматрају и о коЈима се
одлучује на седници Привременог органа, као и о
другим питањима чије му је познавање потребно
ради вршења дужности.
Члан 38.

Председник, члан и секретар Привременог
органа могу бити на сталном раду у општини.
Председник, члан и секретар Привременог
органа за обављање дужности у Привременом
органу имаЈу право на плату или накнаду и друга
права за време обављања дужности, а у складу са
посебним актом Привременог органа.
ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГ ИХ
ПОСЛОВА ЗА ПОТРЕБЕ ПРИВРЕМЕНОГ
ОРГАНА
Члан 39.

Стручне, административне и друге послове за
потребе Привременог органа врши Општинска
управа.
Општинска управа је дужна да Привременом
органу, на захтев председника Привременог
органа, достави све потребне податке и
информације неопходне за његов рад.
ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 40.

Овај Пословник ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном листу општине
Кладово", а примењиваће се до конституисања
новог сазива Скупштине општине Кладово и
избора извршних органа општине, након
одржаних избора за одборнике Скупштине
општине Кладово.
07.02.2022. год.
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Број: 020-7/2022-П
У Кладову, 07.02.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ НЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

На основу тачке 2. а у вези тачке 4. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Кладово и
образовању Привременог органа општине
Кладово (,,Службени гласник РС", бр.13/2022 ) и
члана 9. Закона о платама у државним органима и
јавним службама (,,Службени гласник РС", број
34/2001, 62/2006 - др.закон 63/2006 - испр. др.
закона, 116/2008- др. закони, 92/2011- др. закон,
10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016- др. закон),
Привремени орган општине Кладово, на
седници одржаној дана 07. фебруара 2022.
године, донос и:
О Д Л У К У
О РАДНОПРАВ НО М С ТАТУСУ И
КОЕФИЦИЈЕН ТУ ЗА ОБРАЧУН И
И СП ЛАТУ П ЛАТЕ И НАКНАДА
ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И
ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАН А
ОПШТИНЕ КЛАДОВО
Члан 1.

Овом Одлуком уређује се начин утврђивања
плата, додатака и осталих примања председника,
секретара и чланова Привременог органа
општине Кладово (у даљем тексту: Привремени
орган).
Члан 2.

У Привременом органу општине Кладово, на
сталном раду су:
- Саша Николић, председник ,
- Невенка Болдорац, члан,
- Никола Вуковић, члан,
Бранислав Јордачевић, секретар Привременог
органа
Радован Арежина и Миодраг Савић, као
чланови Привременог органа, нису на сталном
раду.
Година ХХ - Број 2

Члан 3.

Председник, секретар и чланови привременог
органа КОЈИ су на сталном раду у овом органу
примаЈу плату.
Чланови Привременог органа који нису на
сталном раду у привременом органу примаЈу
посебну накнаду.
Члан 4.

Плате именованих лица из тачке 2. став 1. ове
Одлуке утврђују се на основу:
1. Основице за обрачун плата (у даљем
тексту: основица)
2. Коефицијента
3 . Додатка на плату
4 . Обавезе које именовано лице плаћа по
основу пореза и доприноса за обавезно
социЈално осигурање из плате, у складу са
Законом.
Основну плату именованих лица из става 1.
овог члана чине производ основице и
коефицијента.
Члан 5.

Основицу за обрачун и исплату плата утврђује
Влада Републике Србије.
За обрачун и исплате плата председника и
чланова Привременог органа примењује се
основица за изабрана лица.
За обрачун и исплату плате секретара
Привременог органа примењује се основица за
постављена лица.
Члан 6.

Именованим лицима из члана 2. став 1. ове
Одлуке припада додатак на плату у складу са
Законом.
Основица за обрачун додатка на плату чини
основна плата утврђена овом Одлуком.
Члан 7.

Коефицијенти за обрачун и исплату плата
именованих лица из члана 2. став 1. ове Одлуке,
износе:
-7,74 за Председника Привременог органа
-6,37 за члана Привременог органа
-27,12 за секретара Привременог органа.
07.02.2022. год.
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Члан 8.

Именована лица из члана 2. став 1. ове Одлуке
имаЈу право на накнаду плате у складу са
Законом.
Члан 9.

Члан Привременог органа који није на
сталном раду има право на посебну накнаду за
вршење своЈе дужности у нето месечном износу
од 50.000,00 динара.
Члан 10.

Плате из накнаде из ове Одлуке исплаћују се
почев од 05. фебруара 2022. године из два дела и
то, први део до 5-тог, и други део до 20-тог у
месецу за претходни месец.
Посебна накнада члановима Привременог
органа који нису на сталном раду исплаћује се до
15-тог у месецу за претходни месец.
Члан 11.

Накнаде трошкова ( трошкови доласка на
посао и повратак са посла, службени пут,
употреба сопственог возила у службене сврхе и
др.) и друга примања из ве Одлуке исплаћује се
према важећим прописима.
Члан 12.

Обрачун и исплата плата именованих лица из
члана 2. став 1. ове Одлуке вршиће се на основу
ове Одлуке.
Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Кладово", осим одредбе члана 10. ове Одлуке
која се примењује од 05.02. године,и
примењиваће се до конституисања Скупштине
општине Кладово и избора извршних органа
општине Кладово након одржаних избораза
одборнике Скупштине општине Кладово.
Број: 121-13/2022-1
Кладово, 07.02.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО

Година ХХ - Број 2

Председник
Саша Николић

На основу члана 1. Одлуке Владе Републике
Србије о распуштању Скупштине општине
Кладово и образовању Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.13/2022)
и члана 23. Пословника Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.лист општине Кладово",
бр.1/2022), Привремени орган општине Кладово
на седници одржаној 07. фебруара 2022. године,
доноси:
ОДЛУКУ
О У ТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАН ДАТА
ОДБОР НИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
1

Утврђује се да је дана 04. фебруара 2022.
године, престао мандат одборника Скупштине
општине Кладово, због доношења Одлуке Владе
Републике Србије о распуштању Скупштине
општине Кладово и образовању Привременог
органа општине Кладово (,,Сл.гласник РС",
бр.13/2022) и то:
1. Драган Максимовић,
2. Миријана Гавриловић,
3. Бојан Божановић,
4. Жељко Крстић,
5. Милан Ћеха,
6. Бранислава Пауновић,
7. Бранибор Атанацковић,
8. Мирослав Јонашковић,
9. Лепосава Веселиновић,
10. Мирко Скрлатовић,
11. Ђорђе Миленковић,
12. Радосава Богдановић,
13. Јосип Јордачевић,
14. Братислав Николић,
15. Снежана Ђуришић Савовић,
16. Дамир Бренчић,
17. Никола Пичорушевић,
18. Живадинка Бировица,
19. Радован Арежина,
20. Томислав Ђорђевић,
21. Милан Ђурђишановић,
22. Славко Михајловић,
23. Наташа Стојановић Милић,
24. Југослав Бржогић,
25. Силвана Сперлић,
07.02.2022. год.
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26. Бобан Радуловић,
27. Александар Бабуцић,
28. Синиша Стаменковић.
11

Одлуку објавити у "Сл.листу општине
Кладово".
Број: 020-8/2022-I
У Кладову, 07.02.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

На основу члана 2. Одлуке Владе Републике
Србије о распуштању Скупштине општине
Кладово и образовању Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.13/2022)
и члана 23. Пословника Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.лист општине Кладово",
бр.1/2022), Привремени орган општине Кладово
на седници одржаној 07. фебруара 2022. године,
доноси:
РЕШЕЊЕ
О УТВРЋИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ КЛАДОВО
1

Утврђује се да Је дана 04. фебруара 2022.
године, престао мандат председнику општине
Кладово Саши Николићу, због доношења
Одлуке Владе Републике Србије о распуштању
Скупштине општине Кладово и образовању
Привременог органа општине Кладово
(,,Сл.гласник РС", бр.13/2022).
11

Решење објавити у "Службеном листу
општине Кладово".
Број: 020-9/2022-I
У Кладову, 07.02.2022. године
Година ХХ - Број 2

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

На основу члана 2. Одлуке Владе Републике
Србије о распуштању Скупштине општине
Кладово и образовању Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.13/2022)
и члана 23. Пословника Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.лист општине Кладово",
бр.1/2022) Привремени орган општине Кладово
на седници одржаној 07. фебруара 2022. године,
доноси:
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
1

Утврђује се да Је дана 04. фебруара 2022.
године, престао мандат заменику председника
општине Кладово Милисаву Ратопекићу, због
доношења Одлуке Владе Републике Србије о
распуштању Скупштине општине Кладово и
образовању Привременог органа општине
Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.13/2022).
11

Решење објавити у " Сл.листу општине
Кладово".
Број: 020-10/2022-I
У Кладову, 07.02.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

На основу члана 1. Одлуке Владе Републике
Србије о распуштању Скупштине општине
Кладово и образовању Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.13/2022)
и члана 23. Пословника Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.лист општине Кладово",
бр.1/2022) Привремени орган општине Кладово
07.02.2022. год.
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на седници одржаној 07. фебруара 2022. године,
донос и:
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КЛАДОВО
1

Утврђује се да је дана 04. фебруара 2022.
године, престао мандат члановима Општинског
већа општине Кладово, због доношења Одлуке
Владе Републике Србије о распуштању
Скупштине општине Кладово и образовању
Привременог органа општине Кладово
(,,Сл.гласник РС", бр.13/2022) и то :
1.Саши Николићу, председнику Општинског
већа,
2.Милисаву Ратопекићу, заменику
председника Општинског већа,
3.Дејану Чучулановићу, члану Општинског
већа.
4.Милету Вулићу, члану Општинског већа,
5.Драгану Мариновићу, члану Општинског
већа,
6.Весни Ђуровић, члану Општинског већа,
7.Бојани Виорикић, члану Општинског већа,
8.Мирку Попоњаковићу, члану Општинског
већа,
9.Горану Шолкотовићу, члану Општинског
већа.
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Одлуку објавити у "Сл.листу општине
Кладово".
Број: 020-13/2022-I
У Кладову, 07.02.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

На основу члана. 13. Закона
о запосленима у
.
аутономним покрајинама и Јединицама локалне
самоуправе (,,Сл. гласник РС", бр. 21/2016,
113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018 и
Година ХХ - Број 2

114/2021), члана 58. став 2. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС", бр.129/2007,
83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018
и 111/2021- др. закон), тачке 3. и тачке 5. Одлуке
Владе Републике Србије о распуштању
Скупштине општине Кладово и образовању
Привременог органа општине Кладово (,,Сл.
гласник РС", бр.13/2022), Привремени орган
општине Кладово, на седници одржаној дана
07.02.2022. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
1
Бел ић Душану из Кладова, престаје функције
помоћника председника општине Кладово за
локални и економски развој, са 04.02.2022.
године, због распуштања Скупштине општине
Кладово и престанка мандата и функције
председника општине.
11

Ово Решење објавити у "Службеном листу
општине Кладово".
Образложење
Д УШАН БЕЛИЋ, из Кладова, постављен је
за помоћника председника општине Кладово за
локални и економски развој, решењем бр. 112216/2019-П од 20.12.2019. године, најдуже на
период док траЈе дужност председника општине
Николић Саше, почев од 01.01.2020. године.
Влада Републике Србије донела је Одлуку о
распуштању Скупштине општине Кладово и
образовању Привременог органа општине
Кладово, бр. 020-804/2022 од 03.02.2022. године,
која је ступила на снагу 04.02.2022. године (,,Сл.
гласник РС", бр.13/2022).
Због распуштања Скупштине општине
Кладово, престају мандат и функција извршних
органа (Председника општине и Општинског
већа) услед чега престаје и функција помоћнику
председника општине.
На основу утврђених чињеница донето Је
решење као у диспозитиву.

07.02.2022. год.
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Број: 118-4/2022-11
У Кладову, 07.02.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

На основу члана 2. Одлуке Владе Републике
Србије о распуштању Скупштине општине
Кладово и образовању Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.13/2022)
и члана 23. Пословника Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.лист општине Кладово",
бр.1/2022), Привремени орган општине Кладово
на седници одржаној 07. фебруара 2022. године,
доноси:

На основу члана 2. Одлуке Владе Републике
Србије о распуштању Скупштине општине
Кладово и образовању Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.13/2022)
и члана 23. Пословника Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.лист општине Кладово",
бр.1/2022) Привремени орган општине Кладово
на седници одржаној 07. фебруара 2022. године,
доноси:
РЕШЕЊЕ
1

Бранислав Јордачевић, дипл.правник из
Костола, именује се за секретара Привременог
органа општине Кладово.
11

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Секретар Привременог органа општине
Кладово из тачке 1. овог Решења стараће се о
обављању стручних и техничких послова у вези
с а с азивањем и одржавањем с едница
Привременог органа општине Кладово.

1

111

Утврђује се да је дана 04. фебруара 2022.
године, престао мандат секретару Скупштине
општине Кладово Браниславу Јордачевићу, због
доношења Одлуке Владе Републике Србије о
распуштању Скупштине општине Кладово и
образовању Привременог органа општине
Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.13/2022) .
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Решење објавити у "Сл.листу општине
Кладово".
Број: 020-11/2022-1
У Кладову, 07.02.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

Година ХХ - Број 2

Решење ступа на снагу даном доношења и
коначно Је.
Решење објавити у "Сл.листу општине
Кладово".
Број: 020-12/2022-1
У Кладову, 07.02.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

На основу члана 97. став 2. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (,,Сл. гласник
РС", бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон,
95/2018 и 114/2021 ), а у вези са чланом 46. тачка
7. и члана 56. став 1. и став 3. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС", бр.129/2007,
83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018
и 111/2021- др. закон), тачке 3. и тачке 5. Одлуке
Владе Републике Србије о распуштању
Скупштине општине Кладово и образовању
Привременог органа општине Кладово (,,Сл.
07.02.2022. год.
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гласник РС", бр.13/2022), Привремени орган
општине Кладово, на седници одржаној дана
07.02.2022. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗБОРУ КАНДИДА ТА
зазаменика начелника Општинске управе
Кладово

1
Душан Белић, дипломирани правник из
Кладова, по спроведеном Јавном конкурсу за
попуњавање положаја - заменика начелника
Општинске управе Кладово, бр. 111-2/2022-П од
12.01. 2022. године, са листе за избор кандидата,
поставља се за заменика начелника Општинске
управе Кладово, на пет година.
11

Даном доношења решења о постављењу на
положај заменика начелника Општинске управе
Кладово, именовани ће ступити на положај.

Кладово и извршних органа општине утврђене
законом и Статутом општине, до конституисања
Скупштине и избора извршних органа општине
након одржаних избора, у складу са законом.
Привремени орган одлучује већином гласова
чланова Привременог органа.
Решењем
Владе Републике Србије о
именовању председника и чланова привременог
органа општине Кладово, бр. 119-837/2022 од
03.02.2022.године (,,Сл. гласник РС", бр.13/2022)
именовани су председник и чланови
Привременог органа општине Кладово.
На основу утврђених чињеница и применом
наведених прописа Привремени орган општине
Кладово, доноси одлуку о избору кандидата.
Број: 112-11/2022-П
У Кладову, 07.02.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

111

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Обр аз л оже ње

На основу члана. 97. Закона о запосленима у
.
аутономним покрајинама и Јединицама локалне
самоуправе (,,Сл. гласник РС", бр. 21/2016,
113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018 и
114/2021), Општинско веће доноси одлуку о
избору кандидата у року од 15 дана од дана
пријема листе кандидата.
На основу наведеног Конкурсна комисија је
"Листу за избор кандидата", са записником о
предузетим радњама у току изборног поступка,
дана 03.02.2022.године, доставила Општинском
већу општине Кладово, ради доношења одлуке о
постављењу заменика начелника Општинске
управе Кладово у року од 15 дана од дана пријема
листе кандидата.
Одлуком Владе Републике Србије о
распуштању Скупштине општине Кладово и
образовању привременог органа општине
Кладово, бр. 020-804/2022 од 03.02.2022.године,
која је ступила на снагу 04.02.2022.године (,,Сл.
гласник РС", бр.13/2022), предвиђено је да
Привремени орган обавља текуће и неодложне
послове из надлежности Скупштине општине
Година ХХ - Број 2

На основу члана 49. став 2. и члана 50. став 5.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе (,,Сл. гласник
РС", бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон,
95/2018 и 114/2021 ), а у вези са чланом 46. тачка
7. и члана 56. став 1. и став 3. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС", бр.129/2007,
83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018
и 111/2021- др. закон), тачке 3. и тачке 5. Одлуке
Владе Републике Србије о распуштању
Скупштине општине Кладово и образовању
Привременог органа општине Кладово (,,Сл.
гласник РС", бр.13/2022) и Решења Владе
Републике Србије о именовању председника и
чланова Привременог органа општине Кладово
(,,Сл. гласник РС", бр.13/2022), Привремени
орган општине Кладово, на седници одржаној
дана 07.02.2022. године, доноси
Р Е ШЕЊЕ
о постављењу заменика начелника
Општинске управе Кладово
1

Душан Белић, дипломирани правник из
Кладова, поставља се за заменика начелника
07.02.2022. год.

Службени лист општине Кладово

Општинске управе Кладово, на пет година.
11

Именовани из тачке I овог решења, ступа на
положај 07.02.2022. године.
111

Коефицијент за обрачун и исплату плате,
утврдиће се посебним решењем по ступању на
положаЈ.
IV

Решење објавити у "Службеном листу
општине Кладово".
Образложење

У складу са чланом 49. став 2. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (,,Сл. гласник
РС", бр.21/2016 и 113/2017), Општинско веће
поставља и разрешава начелника управе и
заменика начелника управе.
Одредбама члана 50. став 5. истог Закона,
прописаноје да се заменик начелника општинске
управе поставља на исти начин и под истим
условима као начелник.
Чланом 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 и
111/2021-др. закон), прописано је да Општинско
веће поставља и разрешава начелника
Општинске управе, односно начелника управе за
поједине области, док је чланом 56. став 1. и став
3. истог Закона прописано да начелника
Општинске управе, односно управе за поједине
области поставља Општинско веће, на основу
јавног огласа, на пет година, као и да се заменик
начелника општинске управе поставља на исти
начин и под истим условима као начелник.
Одредбама члана 70. тачка 12. Статута
општине Кладово (,,Сл. лист општине Кладово",
бр. 7/2019), прописано је да Општинско веће
поставља и разрешава начелника Општинске
управе.
Чланом 85. Статута, начелника Општинске
управе поставља Општинско веће, на основу
јавног огласа, на пет година, који може имати
заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју
дужност. Заменик начелника се поставља на исти
Година ХХ - Број 2
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начин и под истим условима као начелник.
Радно место заменика начелника Општинске
управе, као постављено лице - службеник на
положају у II групи, систематизовано је у члану
"2 9 а" Пр а в и л н и к а о орг а н и з а ц и ј и и
систематизацији радних места у Општинској
управи и Општинском правобранилаштву
општине Кла дово,
бр.110-1/2019-II од
22. 03.2019 . године, бр.110-1/2020-II од
13 .02.2020. године, бр.110-2/2020-II од
11.0 5.2020.године, бр.110-1 /2021-П о д
18.01.2021.године и бр.110-2/2021-П од
21.0 4.2021. године, бр.110- 4/2021-П од
01.11.2021 .године, бр.110-6 /2021-П од
28.12.2021.године и бр.110-2/2022-П од
18. О1 .2022. године, са описом послова и
условима за рад на положају: "Замењује
начелника Општинске управе у случају његове
одсутности или спречености да обавља своју
дужност, у складу са законом, Статутом
општине, одлукама Скупштине општине,
Општинског већа и председника општине,
обавља и друге послове из надлежности
Општинске управе.За свој рад одговоран је
Скупштини општине, Општинском већу и
председнику општине, са условима за радно
место да за начелника Општинске 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
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студиј ама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање 5 година радног
искуства у струци.
Општинско веће општине Кладово, на
седници одржаној дана 12.01.2022. године,
донело је Одлуку о расписивању јавног конкурса
за попуњавање положаја - заменика начелника
Општинске управе Кладово, бр: 111-1/2022-П од
12.01.2022. године, која је објављена у
,,Службеном листу општине Кладово".
На истој седници Општинско веће је донело
решење о образовању Конкурсне комисије за
спровођење јавног конкурса за попуњавање
положаја-заменика начелника Општинске
управе Кладово (у даљем тексту: Конкурсна
комисија), под бројем020-4/2022-П.
07.02.2022. год.
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На основу наведеног акта, покренут Је
изборни поступак за спровођење јавног конкурса
за попуњавање положаја - заменика начелника
Општинске управе Кладово.
Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе Кладово,
бр. 111-2/2022-П од 12.01. 2022. године (у даљем
тексту: Јавни конкурс), дана 13.01.2022.године
оглашен је на огласној табли Општинске управе
Кладово и интернет презентацији општине
Кладово www.kladovo.org.rs , а обавештење о
Јавном конкурсу са адресом интернет
презентације општине Кладово, објављено је у
д н е в н и м н о в и н а м а "Д а н а с " , к о ј е с е
дистрибуирају за целу територију Републике
Србије, дана 13.01.2022. године.
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс
истекао је дана 28.02.2022. године.
Конкурсна комисија је је дана 24.01.2022.
године донела Одлуку
о утврђивању
критеријума и мерила за оцену стручних
оспособљености, знања и вештина кандидата у
изборном поступку за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе
К л а д о в о , б р . 1 1 1-2-2 / 2 0 2 2-II
од 24.01.2022. године, којом се утврђују
критеријуми и мерила за оцену стручних
оспособљености, знања и вештина кандидата у
изборном поступку за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе Кладово
и Закључак о одређивању стручног лица за
проверу знања рада на рачунару.
По истеку рока за подношење пријава на Јавни
конкурс, Конкурсна комисија је на седници
одржаној дана 02.02.2022.године, утврдила да је
на јавни конкурс приспела једна пријава и то:
пријава Белић Душана, дипл.правника из
Кладова, ул. Дунавска бр. 024/1/20, да је пријава
благовремена, допуштена, разумљива и потпуна
и да су уз пријаву приложени сви потребни
докази предвиђени јавним конкурсом.
Конкурсна комисија је на истој седници,
пошто је прегледала приспелу пријаву и поднете
доказе,
утврдила да
Кандидат испуњава
оглашене услове за рад на положаЈу заменика
начелника Општинске управе Кладово и на
основу члана 104. Закона о запосленим у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе(,,Сл. гласник РС", бр. 21/2016,
113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018 и 114/2021)
и члана 16. Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних места у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (,,Сл.гласник РС", бр.95/2016),
Година ХХ-Број 2

сачинила Списак кандидата међу којима се
спроводи изборни поступак за попуњавање
положаја заменик начелника Општинске управе
Кладово и утврдила листу питања за проверу
стручне оспособљености, знања и вештина, која
ће се усмено постављати кандидату у изборном
поступку.
У изборном поступку Конкурсна комисија
извршила је проверу и оцењивање стручне
оспособљености, знања и вештине комуникације
као и проверу знања рада на рачунару кандидата
у присуству стручног лица у складу са Одлуком
о утврђивању критеријума и мерила за оцену
стручних оспособљености, знања и вештина
кандидата у изборном поступку за попуњавање
положаја - заменика начелника Општинске
управе
Кладово, бр. 111-2-2/2022-П од
24.01.2022.године.
Провера стручне оспособљености, знања и
вештине комуникације кандидата, извршена је
усмено, постављањем питања и у разговору
чланова Конкурсне комисије са кандидатом.
Сваки члан Конкурсне комисије вредновао је
оценама од 1 до 3 одговоре кандидата
на
.
.
постављена питања, а према критерИЈумима КОЈИ
су унапред одређени наведеном одлуком.
По окончаном изборном поступку, Конкурсна
комисија је на основу члана 96. став 3. Закона о
запосленима у аутономним покраЈинама и
јединицама локалне самоуправе и члана 23. став
1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, саставила Листу за избор кандидата
у којој је наведено да кандидат Душан Белић,
испуњава мерила прописана за избор са
израчунатом просечном оценом 3, односно да у
потпуности испуњава стручне оспособљености,
знања и вештину комуникације који су потребни
за избор на радно место.
На основу члана 97. истог Закона, Конкурсна
комисија је "Листу за избор кандидата", са
записником о предузетим радњама у току
изборног поступка, дана 03.02.2022.године,
доставила Општинском већу општине Кладово,
ради доношења одлуке о постављењу заменика
начелника Општинске управе Кладово у року од
15 дана од дана пријема листе кандидата.
У складу са чланом 99. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, службеник ступа на положај даном
доношења решења о постављењу на положаЈ.
Одлуком Владе Републике Србије о
07.02.2022. год.
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распуштању Скупштине општине Кладово и
образовању Привременог органа општине
Кладово, бр. 020-804/2022 од 03.02.2022.године,
која је ступила на снагу 04.02.2022.године (,,Сл.
гласник РС", бр.13/2022), предвиђено је да
Привремени орган обавља текуће и неодложне
послове из надлежности Скупштине општине
Кладово и извршних органа општине утврђене
законом и Статутом општине, до конституисања
Скупштине и избора извршних органа општине
након одржаних избора, у складу са законом.
Привремени орган одлучује већином гласова
чланова Привременог органа.
Решењем Владе Републике Србије о
именовању председника и чланова Привременог
органа општине Кладово, бр. 119-837/2022 од
03.02.2022.године (,,Сл. гласник РС", бр.13/2022)
именовани су председник и чланови
Привременог органа општине Кладово.
На основу напред изнетог, Привремени
орган општине Кладово, доноси решење о
постављењу Душана Белића, дипломираног
правника из Кладова, за заменика начелника
Општинске управеКладово, на пет година.
ПОУК А О ПРАВНОМ ЛЕКУ : Против овог
решења жалба није допуштена, али се може
покренути управни спор тужбом пред Управним
судом у Београду у року од 30 дана од дана
достављања решења.
Решење доставити: кандидату, Одељењу за
буџет, финансије, Одсеку за заЈедничке послове
и архиви.
Број: 112-12/2022-11
У Кладову, 07. фебрура 2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић
На основу члана 1. Одлуке Владе Републике
Србије о распуштању Скупштине општине
Кладово и образовању Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.13/2022)
и члана 23. Пословника Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.лист општине Кладово",
бр.1/2022) Привремени орган општине Кладово
на седници одржаној 07. фебруара 2022. године,
доноси:
О Д ЛУ К У
Година ХХ - Број 2

Члан 1.
Д АЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку
Надзорног одбора ЈП "Јединство" Кладово бр.
270-3/2022 од О1.02.2022. године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу
општине Кладово".
Број: 023-2/2022-I
У Кладову, 07.02.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић
Привремени орган општине Кладово
2022.године, на основу члана 1. Одлуке Владе
Републике Србије о распуштању Скупштине
општине Кладово и образовању Привременог
органа општине Кладово (,,Сл.гласник РС",
б р.1 3 / 2 0 2 2 ) и ч л а н а 2 3 . По с л о в н и к а
Привременог органа општине Кладово
(,,Сл.лист општине Кладово", бр.1/2022) и на
основу члана 6. Пословника о раду радне групе
за израду Локалног антикорупцијског плана
општине Кладово од 03.02.2022.године и
Решења о именовању радне групе за израду
Локалног антикорупцијског плана општине
Кладово бр. 20-27/2021-11 од 20.12.2021. године,
доноси:
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАН А
РАДНЕ ГРУПЕ З А ИЗРАДУ ЛОК АЛНОГ
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАН А
ОПШТИНЕ КЛАДОВО

1. Разрешава се члан Радне групе за
израду Локалног антикорупцијског плана
општине Кладово Бранислава Тасић,
професор социологије, именована Решењем
о именовању радне групе за израду
Локалног антикорупцијског плана општине
К л а д о в о б р . 2 0 - 2 7 / 2 0 2 1 - II о д
07.02.2022. год.
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20.12.2021.године:
2. У Радну групу за израду Локалног
антикорупцијског плана општине Кладово
именује се Данијела Комленић, правник,
запослена у Општинској управи Кладово.
3. Решење ступа на снагу даном
доношења.
4. Решење доставити: именованима,
Бироу за друштвена истраживања и архиви.

седници одржаној дана 12.01.2022. године,
доноси
ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса за
попуњавање положаја - заменика начелника
Општинске управе Кладово
1

Расписује се Јавни конкурс за попуњавање
положаЈа - заменика начелника Општинске
управе Кладово.

Образложење

11

На предлог координатора радне групе,
чланови радне групе су на седници одржаној
03.02.2022.године, једногласно донели одлуку да
се именована Бранислава Тасић, професор
социологије,
искључи из Радне. групе зато што не
.
присуствуЈе састанцима, што Је противно члану
5.
Пословника
о раду
радне групе. Радна група
.
.
.
Једногласно Је усвоЈила предлог координатора да
се у исту именује Данијела Комленић, правник,
запослена у Општинској управи Кладово.

Оглас о јавном конкурсу се објављује на
интернет презентацији општине Кладово,
www.kladovo.org.rs, на огласној т а бли
Општинске управе Кладово, а обавештење о
.
.
Јавном конкурсу и адресу интернет презентациЈе
општине на којој је објављен оглас објавити у
једним дневним новинама које се дистрибуирају
за целу територију Републике Србије.

Број: 020-6/2022-П
Кладово, 07.02.2022. година
ПРИ ВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВ О
Председник
Саша Николић

На основу члана члана 49. став 2., члана 95.
став . 1. Закона. о запосленима у аутономним
покраЈинама и Јединицама локалне самоуправе
(,,Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017,
113/2017-др.закон, 95/2018 и 114/2021), члана
11. став 3., члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу
интерног и Јавног конкурса за попуњавање
радних места у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (,,Службни
гласник Републике Србије" бр. 95/2016), члана
46. став 1. тачка 7. и члана 56. ст. 3. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС"
број 129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 - др.
закон,47/2018 и 111/2021-др.закон ), члана 70.
тачка 12. и члана 85. Статута општине Кладово
(,,Службени лист општине Кладово", број
7/2019), Општинско веће општине Кладово, на
Година ХХ - Број 2

111

Изборни поступак за избор кандидата за
заменика начелника Општинске управе Кладово
спроводи Конкурсна комисија коју ће образовати
Општинско веће посебним актом.
IV

Конкурсна комисија ће по окончању изборног
поступка сачинити листу кандидата за избор, у
року од 15 дана и исту доставити Општинском
већу на одлучивање.
V

Општинско веће ће донети одлуку о избору
кандидата у року од 15 дана од дана пријема
листе к андидата и поставити заменика
начелника Општинске управе Кладово на период
од пет година.
VI

Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена "Службеном листу општине
07.02.2022. год.
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Кладово".
Број: 111- 1/2022-П
У Кладову, 12. јануара2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

Година ХХ - Број 2

07.02.2022. год.

18

Година ХХ - Број 2

Службени лист општине Кладово

07.02.2022. год.

Службени лист општине Кладово

Година ХХ - Број 2

19

07.02.2022. год.

20

Службени лист општине Кладово

Садржај:
Пословник привременог органа општине Кладово .................................................................................. 1
Одлука о радноправном статусу и коефицијенту за обрачун и исплату плате и накнада председника,
секретара и чланова привременог органа општине Кладово .................................................................... 7
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Кладово .......................... 8
Решење о утврђивању престанка мандата председника општине Кладово ............................................. 9
Решење о утврђивању престанка мандата заменика председника општине Кладово ............................. 9
Одлука о утврђиавњу престанка мандата члановима општинског већа општине Кладово .................. 1О
Решење о престанку функције помоћника председника општине ......................................................... 1О
Решење о утврђивању престанка мадата секретара скупштине општине Кладово .............................. 11
Решење за именовање секретара Привременог органа општине Кладово ............................................ 11
Одлука о избору кандидата за заменика начелника Општинске управе Кладово .................................. 12
Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе Кладово ............................................. 12
ОдлукаНадзорног одбораЈП"Јединство"Кладово ................................................................................ 15
Решење о разрешењу и именовању члана радне групе за израду локалног антикорупцијког плана
општине Кладово ...................................................................................................................................... 15
Одлука о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја-заменика начелника Општинске
управе Кладово .......................................................................................................................................... 16

Тираж: 32
Издавач: Скупштина општине Кладово
Главни и одговорни уредник: Бранислав Јордачевић
Штампа: Графичка радња "MIG DESIGN" Кладово

Година ХХ - Број 2

07.02.2022. год.

