
На основу члана  59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  

Републике Србије“, број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 

40. став 1. тачка 6. и  члана 76. став 1.  Статута Општине Босилеград („Службени 

гласник  града Врања“,  бр. 3/19) , Скупштина општине Босилеград на седници 

одржаној  14. јуна 2019. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД  

 

Члан 1. 

У Одлуци о општинској управи општине Босилеград („Службени гласник градa 

Врања“, број 20/2017)  члан 11. мења се и гласи: 

 

 „У Општинској управи  се образује кабинет председника општине као посебна 

организациона јединица, која се образује за обављање саветодавних и 

протоколарних послова, послове за односе са јавношћу и административно-

техничке послове који су значајни за рад председника Општине. 

 

У кабинету  може бити постављен  један  помоћник  председника општине у складу 

са законом, шеф кабинета, пословни секретар, координатор за односе са јавношћу и 

др. 

Помоћник председника општине покреће иницијативе , предлаже пројекте и даје 

мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у области за коју је 

постављен,  врши и друге пословe  по налогу председника општине. 

            

 Председник Општине поставља и разрешава свог помоћника у Општинској 

управи, који обавља послове из појединих области као што су  економски развој; 

урбанизам, примарна здравствена заштита; заштита животне средине; 

пољопривреде;  комуналне делатности; развој месних заједница и др. 

 

Помоћник председника општине може засновати радни однос на одређено време 

без јавног конкурса, док траје дужност председника општине.  

 

Председник општине посебним актом одлучује о правима и обавезама помоћника.“ 

 

Члан 2. 

У члану 12. став 3. мења се и гласи: 

 

„Начелник Општинске управе за  свој рад и рад Општинске управе одговара  

Општинском већу, у складу са законом, Статутом  општине и овом одлуком“. 

 

 

 

 



Члан 3. 

У члану 14. став 3. мења се и гласи: 

„Заменик начелника Општинске управе за свој рад и рад Општинске управе 

одговара  Општинском већу“. 

 

Члан 4. 

У члану 35., у ставу 3., речи: «ради у саставу од три члана» замењују се речима 

«одлучује у већу од три члана». 

 

У истом члану, у ставу 4, после речи: « Најмање два члана» додаје се реч: „већа“. 

 

У истом  члану, у   ставу 6.,  речи: «у року од 15 дана», замењују се речима: «у року 

од 30 дана». 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања  у  „Службеном 

гласнику града Врања“. 

                                           
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИОЛЕГРАД 

Број: 06-155/2019 

У Босилеграду, дана 14.06.2019.године 

 

 

 

 

                                                                                                          П р е д с е д н и к 

                                                                                                      Славчо Владимиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


