
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 
(''Сл. гласник РС'', бр. 68/2015 и 81/2016- Одлука УС), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014- др. Закон и 101/2016- др. закон), члана 30. став 1. 
тачка 8. Статута општине Књажевац (''Сл. лист општине Књажевац'', бр. 4/2009 и 10/2015), а у вези са 
тачком 7. и 8. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, 
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. 
годину (''Сл. гласник РС'', бр. 61/2017), Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној дана 
13.04.2018. године донела је 
 

О Д Л У К У 
о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне 

самоуправе општине Књажевац за 2017. годину 
 

Члан 1. 
 

          Овом Одлуком врши се измена Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 
систему локалне самоуправе општине Књажевац за 2017. годину („Сл. лист општине Књажевац“ број 
14/2017),  у даљем тексту Одлука.  

 
Члан 2. 

           
 У члану 2. Одлуке, став 1, тачка 1. мења се и гласи: 
 

„1. Општинска управа Књажевац...................................................................... 73“. 
 
У члану 2. Одлуке, став 1. тачка 3. мења се и гласи: 
 
„3. ЈКП ''Стандард'' Књажевац.......................................................................... 140“. 
 
У члану 2. Одлуке, став 1. тачка 5. мења се и гласи: 
 
„5. ЈП ''Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац''........... 22“. 
 
У члану 2. Одлуке, став 1. тачка 6: ЈП ''Спортско туристички ресурси Књажевац''...2“, брише се. 
 
У члану 2. Одлуке, став 1. тачка 7. мења се и гласи:   
 
„7. Агенција за развој општине Књажевац .......................................................... 9“.  

 
Члан 3. 

 

 У члану 3. став 2. Одлуке речи „30.10.2017. године“, замењују се речима „30.04.2018. године“.  
 
 Члан 3. став 3. Одлуке мења се и гласи:  
 „Организациони облици у систему локалне самоуправе општине Књажевац и то Општинска управа 
Књажевац, ЈКП „Стандард“ Књажевац и ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине 
Књажевац“ у обавези су да најкасније до 30.04.2018. године донесу акт о организацији и систематизацији 
радних места и да исти, без одлагања, доставе на сагланост надлежном органу општине Књажевац.  

Агенција за развој општине Књажевац у обавези је да најкасније до 31.05.2018. године донесе акт 
о организацији и систематизацији радних места и да исти , без одлагања, достави на сагласност 
недлежном органу општине Књажевац“.  

 
Члан 4. 

 
 Одлука у осталом делу остаје непромењена.  

 
Члан 5. 

 
           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Књажевац''. 
 
 Члан 2. ове Одлуке, став 4. и 5. примењиваће се почев од 01.06.2018. године.  
 
Број: 022- 21/2018-01                                                                                 
13.04.2018. године                                                                                
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 

 


