
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 

јавном сектору („Службени гласник РС”, број 68/15 и 81/16), тачке 7. и 8. Одлуке о 

максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, 

систему јавних служби, систему Аутономне покрајне Војводине и систему локалне 

самоуправе  за 2017.годину („Службени гласник РС“ број 61/17) и члана 37.став 1. 

тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, број 

16/08 и 20/09 и „Службени гласник града Врања“, број 45/13) Скупштина општине 

Босилеград, на седници одржаној дана 22. августа 2017.године донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ  МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО 

ВРЕМЕ ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

1. Максималан број запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе 

општине Босилеград за календарску 2017. годину, на основу Одлуке о максималном 

броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних 

служби, систему Аутономне покрајне Војводине и систему локалне самоуправе  за 

2017.годину, коју је донела Влада Републике Србије, јесте 160. 

 

2. У оквиру  Максималан број запослених на неодређено време из тачке 1. ове Одлуке, 

за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Босилеград, 

одређује се максимални број запослених и то  у: 

 

Р.бр. Назив организационог облика 

Максимални број 

запослених на 

неодређено време 

1. Општинска управа општине Босилеград                41  

2. Општинско правобранилаштво 1 

3. Јавно предузеће за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград                 26 

4. Јавно предузеће „Грађевинско земљиште и путеве Босилеград“                 54 

5. Јавно предузеће Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ 5 

6. Народна библиотека „Христо Ботев“ Босилеград 8 

7. Установа центар културе „Босилеград“                 16  

8. Предшколска установа „Дечја радост“ Босилеград 9 

Укупно               160 

 

 



 

 

3. У оквиру максималног броја запослених одређеног у тачки  2. ове Одлуке, сваки 

организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено 

време за који има обезбеђену масу средстава за зараде.  

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена  у „Службеном 

гласнику града Врања”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

Број: 06-189/2017 

У Босилеграду, дана:22.08.2017.године 

 

 

                                                                                                 Председник, 

Славчо Владимиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


