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На основу члана 58. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) члана 67. 
Статута општине Књажевац („Сл.лист општине 
Књажевац, бр. 4/09)а у вези чл. 33. Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Општинској управи општине Књажњевац, број 
020-18/2010-03 од 20.12.2010. године, број 020-9/2011-
03, од 14.07.2011. године,  број 020-10/2011-03, од 
20.12.2011. године и 020-38/2012-03, од 
04.12.2012.године, председник Општине, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ  
ЗА РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ   
 

Члан 1. 
 

Поставља се Петровић Саша, дипломирани 
инжењер пољопривреде,  за помоћника председника 
општине Књажевац, за развој, привреду  и друштвене 
делатности, са пуним радним временом (У даљем 
тексту: помоћник председника Општине). 
 

Члан 2. 
 

 Помоћник председника Општине: 
 

 предлаже пројекте од значаја за Општину у 
области за коју је постављен, 

 сачињава мишљење у вези са питањима која су 
од значаја за области развоја, привреду и друштвене 
делатности. 

 покреће иницијативе за успостављање сарадње 
и удруживање са другим јединицама локалне 
самоуправе, њиховим органима и службама у овој 
области, у земљи и иностранству, 

 координира рад органа Општине над 
реализацијом осталих заједничких пројеката 
Општине са домаћим и страним финансијским 
органима и организацијама, 

 сарађује са свим органима и институцијама који 
располажу подацима неопходним за обављање 
послова из његове надлежности, 

 обавља и друге послове у области за које је 
постављен по налогу председника Општине, као и 
послове утврђене актом о организацији Општинске 
управе у чијој се надлежности налазе послови 
везани за ову област. 

 
Члан 3. 

 

Помоћник председника Општине, поставља се 
за  време трајања мандата председника Општине и 
може бити разрешен и пре истека тог рока, по одлуци 
председника Општине. 

Помоћник председника Општине, у случају 
разрешења има права постављеног лица утврђена 
законом. 
 

Члан 4. 
 

Помоћник председника општине, поставља се у 
Општинској управи. 

Помоћник председника Општине остварује 
права, обавезе и одговорности из рада и по основу 
рада у складу са законом и другим прописима којима 
се регулишу права, обавезе и одговорности 
запослених у јединицама локалне самоуправе.  

Помоћник председника Општине, права, 
обавезе и одговорности из става 2. овог члана 
остварује у Општинској управи из става 1. овог члана 
као постављено лице, у складу са законом. 

Сва питања, везана за права, обавезе и 
одговорности из рада и по основу рада, помоћника 
председника Општине, решаваће председник 
Општине. 
 

Члан 5. 
 

Помоћник председника Општине послове 
утврђене овом Одлуком, обављаће почев од 
24.06.2013. године. 
 

Члан 6. 
 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“. 
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Број: 020-14/2013-02                                                                 
Дана: 24.06.2013. године                                                   
К њ а ж е в а ц                                                                          

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

Милан Ђокић 
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ИЗДАВАЧ: Општина Књажевац – Одељење за Општу управу и скупштинске послове  

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Бранкица Милошевић, дипл. правник  

РЕДАКЦИЈА: 19350 Књажевац, Милоша Обилића 1 ТЕЛЕФОНИ: 019 731 623 ФАКС: 019 732 730  


