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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Председник општине 

Број: I-02-42/20 

Данa:24.08. 2020.године 

Н О В А   Ц Р Њ А 

38.На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 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, 113/2017 - др. закон и 95/2018 - др. закон) и члана 58а Статута општине Нова Црња 

(„Службени лист општине Нова Црња“, бр. 09/2008, 16/2012, 16/2015 и 2/19) председник општине 

Нова Црња, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е  

          O ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

ЗА   ЛОКАЛНО  ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Члан 1. 

          ПОСТАВЉА СЕ Драган Обреновић из Војвода Степе, за помоћника председника општине 

Нова Црња за локално економски развој почев од 24.08.2020. године.  

Члан 2. 

         Помоћник председника општине за локално економски развој  поставља се за обављање 

следећих послова: 

 − покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима која су од значаја за 

развој општине у областима за које је постављен;  

− врши друге послове по налогу председника општине.  

Члан 3. 

        Помоћник председника општине поставља се у кабинету председника општине најдуже на 

период док траје дужност председника општине, а може бити разрешен и пре истека времена на које 

је постављен, даном подношења оставке, односно даном разрешења.  

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

Година XXIX Нова Црња 28.08.2020. године Број: 16 
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Члан 4. 

         Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нова Црња“. 

О б р а з л о ж е њ е 

         Чланом 58. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), прописно је да се статутом општине може предвидети да се за 

поједине области постављају помоћнивци председника општине. Помоћнике председника општине 

поставља и разрешава председник општине. Помоћници председника општине покрећу иницијативе,  

предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој општине у 

областима за које је постављен и врши друге послове по налогу председника општине. 

        Помоћници председника општине се постављају у кабинету председника општине најдуже на 

период док траје дужност председника општине. 

         У члану 58. Закона о локалној самоуправи, наведено је да у општини до 15.000 становника 

може бити постављен један помоћник председника општине, а у складу са подацима последњег 

пописа становништва. 

         У члану 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, 113/2017 - др. закон и 95/2018 - 

др. закон) наведено је да се радни однос може засновати за време чије трајање је унапред одређено 

(радни однос на одређено време), између осталог и на радним местима у кабинету председника 

општине док траје дужност тих изабраних лица. 

          Чланом 58а Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 09/2008, 

16/2012, 16/2015 и 2/19) прописано је да председник општине може да има једног помоћника који 

обавља послове из појединих области (економски развој, урбанизам, примарна здравствена заштита, 

заштита животне средине, туризам, пољопривреда, комуналне делатности, развој месних заједница и 

др.) 

        Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Владимир Бракус 

____________________ 
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