
На основу чл. 58 ст. 2 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 

129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), чл. 67, ст. 1, тачка 24 

Статута општине Сокобања („Службени лист РС „бр.  6/19), Одлуке о организацији 

Општинске управе општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 

18/2018 и 28/19) и чл. 10 и чл. 44 Правилника о организацији и систематизацији радних 

места у Општинској управи општине Сокобања и Општинском правобранилаштву 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 5/19, 19/19, 21/19, 22/19, 30/19, 43/19,  15/20 

и 37/20), председник општине Сокобања доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

 

I 

ПОСТАВЉА СЕ Горан Дудић, ветеринарски техничар IV степен стручне спреме 

из Јошанице, општина Сокобања, за Помоћник председника општине за пољопривреду 

и село почев од 21.09.2020. године. 

II 

Помоћник председника општине за пољопривреду и село обављаће следеће послове: 

- прати и анализира кретања у области пољопривреде и развоја села;  

- припрема предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине  за текућу годину и реализује активности 

предвиђене овим Програмом;   

- учествује у изради и спровођењу развојних пројеката у области руралног и 

пољопривредног развоја Општине;  

- учествује у изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног замљишта;  

- учествује у раду Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода, Комисије 

за давање у закуп државног пољопривредног земљишта; 

- сарађује у акцијама сузбијања биљних штеточина и болести ширих размера;  

- учествује у поступку комасације пољопривредног земљишта;  

- сарађује са Министарством пољопривреде и другим стручним службама, 

представницима агробизнис сектора, пољопривредним удружењима;  

- припрема и реализује програме едукације за потребе развоја пољопривреде у 

општини;  

- стара се о благовременом информисању пољопривредних произвођача о питањима од 

значаја за ову област.  

III 

 

За свој рад одговара председнику општине. 

IV 

 

Радни однос помоћника председника општине заснива се на одређено време, док траје 

дужност председника општине.  
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V 

 

Помоћник председника општине остварује права и обавезе у складу са законом и 

подзаконским актима послодавца.  

 

VI 

 

Решење објавити  у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

I Број: 112-17/2020 

У Сокобањи дана 18.09.2020. године 

 

 

 

    ПРЕСЕДНИК ОПШТИНЕ 

         

           Миодраг Николић 
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