
Број 34  Страна 1723           „Службени лист општине Неготин“                01.12.2022. 
 

 
 
 На основу члана 58. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 129/2007, 83/14- 
др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 11/2021-др.закон) и члана 66. став 3. Статута општине Неготин (“Сл. 
лист општине Неготин”, број 4/2019) Председник општине Неготин, д о н о с и 
  
  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 
I 

  
  РАЗРЕШАВА СЕ Мирослав Кнежевић, дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију из 
Неготина, са функције помоћника председника општине Неготин за економска питања и финансије, са даном 
30. новембар 2022.године. 
 

II 
 
 Решење ступа на снагу даном доношења. 

III 
 
 Решење објавити у "Службеном листу општине Неготин" 
 
 
Број : 112-226/2022-II/06 
30. новембар 2022.године 
Н е г о т и н 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01.12.2022.                     „Службени лист општине Неготин“                 Број 34 страна 1724 
 

Република Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 112-227/2022-II/06 
1. децембар 2022. године 
Н е г о т и н 
 

 На основу члана 58. став 2. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, бр.129/07, 83/2014- 
др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и  11/2021-др.закон), члана 65. став 1. тачка 24. и члана 66. став 3. 
Статута општине Неготин (“Сл. лист општине Неготин”, бр.4/2019), члана 70. став 1. тачка 5. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 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), а у складу са чланом 25. Правилника о организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Неготин и Правобранилаштву општине Неготин број: 112-218/2022-III/07 од 
10.11.2022. године (у даљем тексту: Правилник),  председник општине Неготин, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављењу помоћника председника општине 

за економска питања и финансије 
 

I 
 ПОСТАВЉА СЕ Младен Бошковић, мастер економиста из Неготина, за помоћника председника 
општине за економска питања и финансије, почев од 1.12.2022. године.   
 

II 
 Помоћник председника општине  за економска питања и финансије: 

- спроводи утврђену политику локалног економског развоја, 
- прикупља податке од значаја за инвестирање у општину и предлаже подстицајне мере на 

унапређењу локалног економског развоја, 
- предлаже финансијске пројекте чијом реализицијом се обезбеђује унапређење у складу са 

потребама економског развоја општине, 
- даје мишљења у вези са финансијским питањима, 
- остварује контакте и сарадњу са потенцијалним инвеститорима; 
- сарађује са ресорним министарствима, привредном комором, као и другим органима, 

организацијама и институцијама; 
- саставља извештаје, анализе и информације; 
 

 Обавља и друге послове у области за коју је постављен, по налогу председника општине. 
  За свој рад одговара председнику општине. 
 

III 
 Помоћник председника општине поставља се у Кабинету председника општине на одређено време, 
док траје дужност председника општине. 
 Помоћник председника општине из тачке I овог решења остварује права, обавезе и одговорности из 
рада и по основу рада у складу са законом и прописима којима се регулишу права, обавезе и одговорности 
запослених лица у јединицама локалне самоуправе. 
 Помоћник председника општине остварује права, обавезе и одговорности из става 2. овог члана, као 
постављено лице, у складу са законом. 
 

IV 
 Решење објавити у “Службеном листу општине Неготин”. 
 
 
               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
                                              Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р. 

 



Број 34  Страна 1725           „Службени лист општине Неготин“                01.12.2022. 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 

1. Решење о разрешењу помоћника председника општине     1723 
2. Решење о постављењу помоћника председника општине за економска питања и финансије 1724 


