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општине Књажевац 
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На основу члана 58. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 –др. 
закон, 101/16 –др. закон,  47/18 и 111/21 –др. закон) и 
члана 67. став 2. Статута општине Књажевац – 
Пречишћени текст („Сл. лист општине Књажевац, број 
6/19), члана 4. став 4 и члана 10. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/16, 
113/17, 113/17 – др. закон, 95/18 и  114/21), у вези са 
чланом 59. Правилника о организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи 
Књажевац и Правобранилаштву општине Књажевац, 
број 020-3/2022-03 од 25.01.2022. године –
Пречишћени текст и  број 020-16/2022-09 од 
28.02.2022 године, председник општине Књажевац 
доноси 

 
О Д Л У К У 

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА  
ОПШТИНЕ ЗА  РАЗВОЈ, БУЏЕТ И ДРУШТВЕНЕ  

ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 1. 

 
Саша Петровић из Књажевца, по занимању 

дипломирани инжењер пољопривреде,  ПОСТАВЉА 
СЕ   за помоћника председника  општине Књажевац 

за развој, буџет и друштвене делатности, са пуним 
радним временом (у даљем тексту: помоћник 
председника Општине), почев од 01. јуна 2022. 
године. 

 
Члан 2. 

 
Помоћник председника Општине покреће 

иницијативе и предлаже мере  за економски  и 
рурални развој, развој привреде и аграрне 
производње у Општини; предлаже пројекте за 
унапређење привреде и пољоприврдне производње; 
сачињава мишљења о предложеним привредним и 
аграрним пројектима, прати поступак планирања и 
реализациоју  извршења буџета Општине и обавља и 
друге послове по налогу председника Општине.  

Одговоран је  за извршење послова из 
области за које је постављен и других послова  по 
налогу председника Општине, за акте и мере које је 
предузео или пропустио да предузме, за поштовање 
рокова, као и поштовање принципа уставности и 
законитости. 

За свој рад одговара председнику Општине. 
 
 
 

Члан 3. 

 
Помоћник председника Општине поставља се 

у Кабинету председника Општине, најдуже на период 
док траје дужност председника Општине. 

Помоћник председника Општине, може бити 
разрешен и пре истека тога рока, по одлуци 
председника Општине и у случају разрешења има 
права постављеног лица утврђена законом. 
 

Члан 4. 
 

Помоћник председника Општине поставља се 
у Кабинету председника Општине, као посебној 
организационој јединици Општинске управе. 

Помоћник председника Општине у својству 
постављеног лица, остварује  права и дужности из 
радног односа код општине Књажевац даном 
постављења на функцију, у складу са законом и овом 
одлуком.  

Права и дужности у име послодавца врши  
надлежно радно тело скупштине које је  утврђено 
статутом или актом скупштине, којим се уређује 
надлежност, састав и организација радних тела 
скупштине. 
 

Члан 5. 
 

Помоћник председника Општине, послове 
утврђене  овом Одлуком обављаће почев од 01. јуна 
2022. године. 

 
Члан 6. 

 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“. 

 
Члан 7. 

 

Одлуку доставити: Саши Петровићу, 
Одељењу  за буџет, финансије и утврђивање и 
наплату локалних јавних прихода, Одељењу за  
општу управу и заједничке послове – за кадровску 
евиденцију и а/а. 
 
Број: 020-37 /2022-02 
Дана: 30.05.2022. године 
К њ а ж е в а ц  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

мр Милан Ђокић, с.р. 
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На основу члана 58. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 –др. 
закон, 101/16 –др. закон, 47/18 и 111/21 –др. закон) и 
члана 67. став 2. Статута општине Књажевац – 
Пречишћени текст („Сл. лист општине Књажевац, број 
6/19), члана 4. став 4 и члана 10. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/16, 
113/17, 113/17 – др. закон, 95/18  и 114/21), у вези са 
чланом 59. Правилника о организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи 
Књажевац и Правобранилаштву општине Књажевац, 
број 020-3/2022-03 од 25.01.2022. године –
Пречишћени текст и  број 020-16/2022-09 од 
28.02.2022 године, председник општине Књажевац 
доноси 

 
О Д Л У К У 

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА  
ОПШТИНЕ ЗА  СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА И 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

Члан 1. 
 

Мишел Николић из Књажевца, по занимању 
машински техничар,  ПОСТАВЉА СЕ   за помоћника 

председника  општине Књажевац за социјална 
питања и економски развој  месних заједница, са 
пуним радним временом (у даљем тексту: помоћник 
председника Општине), почев од 01. јуна 2022. 
године. 
 

Члан 2. 

 
Помоћник председника Општине покреће 

иницијативе, предлаже пројекте, сачињава мишљења 
која су од значаја за решавање социјалних питања 
грађана и економски развој месних заједница и 
обавља и друге послове по налогу председника 
Општине. 

 Одговоран је  за извршење послова из 
области за које је постављен и других послова  по 
налогу председника Општине, за акте и мере које је 
предузео или пропустио да предузме, за поштовање 
рокова, као и поштовање принципа уставности и 
законитости. 

За свој рад одговара председнику Општине. 
 

Члан 3. 

 
Помоћник председника Општине поставља се 

у Кабинету председника Општине, најдуже на период 
док траје дужност председника Општине. 

Помоћник председника Општине, може бити 
разрешен и пре истека тога рока, по одлуци 
председника Општине и у случају разрешења има 
права постављеног лица утврђена законом. 
 

Члан 4. 
 

Помоћник председника Општине поставља се 
у Кабинету председника Општине, као посебној 
организационој јединици Општинске управе. 

Помоћник председника Општине у својству 
постављеног лица, остварује  права и дужности из 
радног односа код општине Књажевац  даном 
постављења на функцију, у складу са законом и овом 
одлуком.  

Права и дужности у име послодавца врши  
надлежно радно тело скупштине које је  утврђено 
статутом или актом скупштине, којим се уређује 
надлежност, састав и организација радних тела 
скупштине. 
 

Члан 5. 
 

Помоћник председника Општине, послове 
утврђене  овом Одлуком обављаће почев од 01. јуна 
2022. године. 

 
Члан 6. 

 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“. 

 
Члан 7. 

 

Одлуку доставити: Мишелу Николићу, 
Одељењу  за буџет, финансије и утврђивање и 
наплату локалних јавних прихода, Одељењу за  
општу управу и заједничке послове – за кадровску 
евиденцију и а/а. 
 
Број: 020- 38/2022-02 
Дана: 30.05.2022. године 
К њ а ж е в а ц             
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

мр Милан Ђокић, с.р. 
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