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Књажевац“ Књажевац, објавити на интернет
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3
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и
83/2014), члана 39 Закона о равноправности
полова („Сл. гласник РС“ 104/2009) и члана 4.
Одлуке о родној равноправности полова на
територији општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“ број 6/2013), Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној 24.07.2015.
године донела је

На основу члана 11. и члана 32. тачка 1.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-други
закони) и члана 120. Статута општине Књажевац
(„Службени лист општине Књажевац“ број 4/09),
Скупштина општине Књажевац, на седници
одржаној 24.07.2015. године, донела је
С Т А Т У Т
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Члан 1.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ
РАВНОПРАВНОСТИ
НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Члан 1.
Усваја се Европска повеља о родној
равноправности на локалном нивоу – сачињена од
стране европских општина и регија (CEMR), која ће
имати функцију локалне стратегије у области
родне равноправности.

У Статуту општине Књажевац („Сл. лист
општине Књажевац“ бр. 4/2009) чл. 14 мења се и
гласи:
„Члан 14.
Рад органа Општине је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се:
1.

Члан 2.
2.
Усвајањем Европске повеље о родној
равноправности на локалном нивоу општина
Књажевац се обавезује да ће следити принципе
родне равноправности и да ће спроводити
одредбе Повеље у локалној средини.

3.

путем
издавања
''Службеног
листа
општине
Књажевац'',
билтена,
информатора, сарадњом са медијима,
презентовањем одлука и других аката
јавности
и
постављањем
интернет
презентације;
организовањем јавних расправа у складу
са законом, овим статутом и одлукама
органа Општине;
правом грађана да остварују увид у
записнике и акте органа у складу са
законом.“

Члан 3.

Члан 2.

Обавезује се општина Књажевац да у
складу са Европском повељом о родној
равноправности на локалном нивоу изради
Локални акциони план за унапређење положаја
жена и родне равноправности општине Књажевац.

Члан 15 мења се и гласи:
„Члан 15.
Општина је носилац права јавне својине
на стварима и другим имовинским правима у
складу са законом.
У јавној својини општине Књажевац
сагласно закону су:
- добра у општој употреби на територији
општине
Књажевац
(општински
путеви,
некатегорисани путеви, улице које нису део
аутопута или државног пута I и II реда, тргови и
јавни паркови и др.)
комуналне мреже на територији
општине,
- непокретне и покретне ствари и друга
имовинска права која користе органи и
организације општине Књажевац,
-ствари у јавној својини на којима право
коришћења имају месне заједнице на територији

Члан 4.
Овлашћује се председник Општине
Књажевац да потпише Европску повељу о родној
равноправности на локалном нивоу.
Члан 5.
Одлуку објавити
општине Књажевац“.

у

„Службеном

листу
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општине, установе, јавне агенције и друге
организације чији је оснивач општина и
- друге непокретне и покретне ствари и
имовинска права, која су у складу са законом у
јавној својини.
Јавном својином општине располажу и
управљају органи општине у складу са законом.
Надзор над примењивањем одредби
Закона о јавној својини и на основу њега донетих
подзаконских прописа о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини
општине врши Општинска управа – надлежна
организациона јединица.“

10)

11)

Члан 3.
Члан 17. мења се и гласи:
Члан 17.
Општина, у вршењу својих надлежности, преко
својих органа, у складу са Уставом и законом:
1)
доноси програме развоја Општине и
појединих делатности;
2)
доноси просторни план Општине и
урбанистичке планове;
3) доноси буџет и усваја завршни рачун;
4) утврђује стопе изворних прихода Општине,
као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такса и накнада и врши наплату
изворних прихода општине и њихову контролу;
5) обезбеђује организационе, материјалне и
друге услове за изградњу, одржавање и
функционисање комуналних објеката и за
техничко и технолошко јединство система
и уређује и обезбеђује обављање
комуналних делатности и њихов развој
односно делатности од општег интереса
или делатности од значаја за рад органа
општине и оснива јавна предузећа ради
обављања комуналних делатности на
територији општине;
6) стара се о одржавању стамбених зграда и
безбедности њиховог коришћења и
утврђује висину накнаде за одржавање
стамбених зграда;
7) спроводи поступак исељења бесправно
усељених лица у станове и заједничке
просторије у
стамбеним зградама;
8) доноси програме уређења грађевинског
земљишта, уређује и обезбеђује вршење
послова
уређења
грађевинског
земљишта, утврђује висину доприноса за
уређивање
грађевинског земљишта,
уређује поступак, услове, начин и програм
отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини и оснива јавна предузећа ради
обезбеђења
услова
за
уређивање,
унапређивање и заштиту грађевинског
земљишта;
9) доноси планове и програме и спроводи
пројекте локалног економског развоја,
стара се о унапређењу општег оквира за
привређивање у Општини, промовише

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)
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економске потенцијале Општине, иницира
усклађивање образовних профила у
школама
са
потребама
привреде,
олакшава
пословање
постојећих
привредних
субјеката
и
подстиче
оснивање нових привредних субјеката и
отварање нових радних места;
уређује
и
обезбеђује
коришћење
пословног простора којим управља,
утврђује висину накнаде за коришћење
пословног простора и врши надзор над
коришћењем пословног простора;
стара се о заштити животне средине,
доноси програме коришћења и заштите
природних вредности и програме заштите
животне средине, односно локалне
акционе и санационе планове, у складу са
стратешким
документима
и
својим
интересима и специфичностима и утврђује
посебну накнаду за заштиту и унапређење
животне средине;
уређује и обезбеђује обављање послова
који
се
односе
на
изградњу,
рехабилитацију
и
реконструкцију,
одржавање, заштиту, коришћење, развој и
управљање локалним и некатегорисаним
путевима, као и улицама у насељу у
складу са законом;
уређује и обезбеђује посебне услове и
организацију ауто-такси превоза путника у
складу са законом;
оснива робне резерве и утврђује њихов
обим и структуру, у складу са законом;
оснива установе и организације у области
предшколског образовања и васпитања,
основног образовања, културе, примарне
здравствене заштите, физичке културе,
спорта, дечје заштите и туризма, и у
другим областима у складу са законом и
прати
и
обезбеђује
њихово
функционисање;
обезбеђује средства за део економске
цене образовања и васпитања деце и
ученика која обухвата остале текуће
расходе и обезбеђује средства за превоз
ученика и наставног особља на територији
општине и остале трошкове у складу са
законом;
оснива установе у области социјалне
заштите, прати и обезбеђује њихово
функционисање, даје дозволе за почетак
рада установа социјалне заштите које
оснивају друга правна и физичка лица,
утврђује испуњеност услова за пружање
услуга социјалне заштите, утврђује
нормативе и стандарде за обављање
делатности установа чији је оснивач,
доноси прописе о правима у социјалној
заштити и обавља послове државног
старатеља;
организује вршење послова у вези са
заштитом културних добара од значаја за
Општину, подстиче развој културног и
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уметничког стваралаштва, обезбеђује
средства
за
финансирање
и
суфинансирање програма и пројеката у
области културе од значаја за Општину и
ствара услове за рад музеја и библиотека
и других установа културе чији је оснивач;
организује заштиту од елементарних и
других већих непогода и заштиту од
пожара и ствара услове за њихово
отклањање,
односно
ублажавање
њихових последица, доноси план заштите
од пожара и оснива добровољне и
професионалне јединице и ватрогасне
службе;
уређује и обезбеђује функционисање
цивилне заштите на територији општине и
њено
спровођење
у
складу
са
јединственим
системом
заштите
и
спасавања, обезбеђује доношење плана и
програма развоја система заштите и
спасавања, образује Штаб за ванредне
ситуације, усклађује своје планове са
Планом Републике Србије, обезбеђује
доношење Процене угрожености и Плана
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама, планира и утврђује изворе
финансирања за развој, изградњу и
извршавање
задатака
заштите
и
спасавања и развој цивилне заштите и
спровођење мера и задатака цивилне
заштите на територији општине и обавља
и друге послове у складу са законом;
подстиче и помаже развој пољопривреде
и задругарства на територији општине;
доноси основе заштите, коришћења и
уређења пољопривредног земљишта и
стара се о њиховом спровођењу, доноси
годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта,
одређује ерозивна подручја и утврђује
против ерозионе мере
и њихово
спровођење као и контролу спровођења
тих мера, одређује територију катастарске
општине или дела катастарске општине
која се уређује комасацијом, стара се о
коришћењу пашњака и одлучује о
привођењу пашњака другој култури; ;
уређује и утврђује начин коришћења и
управљања изворима, јавним бунарима и
чесмама, утврђује водопривредне услове,
издаје водопривредне сагласности и
водопривредне
дозволе
за
објекте
локалног значаја, обезбеђује заштиту од
штетног дејства воде на територији
општине, организује и спроводи одбрану
од поплава, спроводи превентивне мере,
гради и одржава водне објекте за заштиту
од ерозије и бујица и изводи заштитне
радове за заштиту од ерозија и бујица у
складу са законом;
стара се и обезбеђује услове за очување,
коришћење и унапређење подручја са
природним лековитим својствима;
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25) подстиче и стара се о развоју туризма на
својој територији и утврђује висину
боравишне таксе;
26) стара се о развоју и унапређењу
угоститељства, занатства и трговине,
уређује радно време, места на којима се
могу обављати одређене делатности и
друге услове за њихов рад;
27) уређује
прибављање,
коришћење,
управљање и располагање стварима и
другим имовинским правима
у јавној
својини општине у складу са законом;
28) уређује и организује вршење послова у
вези са држањем и заштитом домаћих и
егзотичних животиња;
29) организује вршење послова правне
заштите својих права и интереса, образује
правобранилаштво општине
у циљу
заштите имовинских права и интереса
општине;
30) организује
службу
правне
помоћи
грађанима;
31) образује органе, организације и службе за
потребе Општине и уређује њихову
организацију и рад;
32) доноси стратегије и усваја посебне мере у
циљу отклањања неједнакости и стварања
једнаких
могућности
остваривања
људских и мањинских права, помаже
развој различитих облика самопомоћи и
солидарности са лицима са посебним
потребама, као и са лицима која су
суштински у неједнаком положају са
осталим грађанима и подстиче активности
и пружа помоћ организацијама инвалида и
другим
социјално-хуманитарним
организацијама на својој територији;
33) стара се о остваривању, заштити и
унапређењу
људских
права
и
индивидуалних и колективних права
припадника националних мањина и
етничких група; стара се о остваривању,
заштити и унапређењу равноправности
жена и мушкараца, усваја стратегије и
посебне мере усмерене на стварање
једнаких могућности остваривања права и
отклањање неравноправности;
34) обезбеђује остваривање јавног интереса у
области јавног информисања, у складу са
законом;
35) прописује
прекршаје
за
повреде
општинских прописа;
36) образује инспекцијске службе и врши
инспекцијски надзор над извршењем
прописа и других општих аката из
надлежности Општине;
37) уређује организацију и рад мировних већа;
38) уређује и обезбеђује употребу имена, грба
и другог обележја Општине;
39) пружа стручну помоћ и помаже рад
организација
и
удружења
грађана,
расписује јавни конкурс за доделу
средстава
из
буџета
општине
за
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реализовање
програма
од
општег
интереса;
уређује и ствара услове за бригу о
младима, доноси и реализује стратегију и
акциони план политике за младе и ствара
услове за омладинско организовање;
обавља послове техничког регулисања
саобраћаја
на
општинским
и
некатегорисаним путевима и улицама у
насељима као и друге послове из области
безбедности
саобраћаја
на
својој
територији у складу са законом;
израђује планове одбране који су
саставни део Плана одбране Републике
Србије, предузима мере за усклађивање
припрема за одбрану правних лица у
делатностима из своје надлежности с
одбрамбеним припремама
и Планом
одбране Републике Србије, предузима
мере
за
функционисање
локалне
самоуправе у ратном и ванредном стању,
спроводи мере приправности и предузима
друге мере потребне за прелазак на
организацију у ратном и ванредном стању
и обавља и друге послове одређене
законом
развија и унапређује јавно-приватно
партнерство и давање концесија;
доноси програм и план енергетске
ефикасности
и
успоставља
систем
енергетског менаџмента;
обезбеђује заштиту права пацијената у
складу са законом; ,
обавља стручне послове везане за
збрињавање, повратак и интеграцију
избеглица и интерно расељених лица и
образује посебна тела
образује савет за миграције ради
обављања саветодавних послова у вези
са миграцијама на територији општине и
обавља и друге послове од непосредног
интереса за грађане, у складу с Уставом,
законом и овим Статутом.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

Члан 4.
Члан 30. мења се и гласи:
„Члан 30.
Скупштина општине, у складу са законом:
1. доноси Статут општине и пословник
Скупштине општине;
2. доноси буџет и усваја завршни рачун
буџета;
3. утврђује стопе изворних прихода
Општине, општинске таксе и друге
локалне приходе који Општини
припадају по закону, као и начин и
мерила
за
одређивање
висине
локалних такси и накнада ,
4. подноси иницијативу за покретање
поступка оснивања, укидања или
промене територије општине;

13.

14.
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доноси програме развоја Општине и
појединих делатности;
доноси
програме
уређења
грађевинског земљишта, утврђује
висину доприноса за уређивање
грађевинског земљишта и уређује
поступак, услове, начин и програм
отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини и оснива јавна
предузећа ради обезбеђења услова
за уређивање, унапређивање и
заштиту грађевинског земљишта;
доноси
просторни
план
и
урбанистичке планове;
доноси прописе и друге опште акте;
расписује општински референдум и
референдум на делу територије
Општине, изјашњава се о предлозима
садржаним у грађанској иницијативи и
утврђује
предлог
одлуке
о
самодоприносу;
оснива робне резерве и утврђује
њихов обим и структуру, у складу са
законом;
уређује услове обављања комуналних
делатности,
права
и
обавезе
корисника комуналних услуга, обим и
квалитет комуналних услуга и начин
вршења надзора над обављањем
комуналних делатности, одређује и
друге комуналне делатности од
локалног интереса и прописује услове
њиховог обављања, осим законом
предвиђених, поверава обављање
комуналних делатности привредном
друштву, предузетнику или другом
привредном субјекту, одлучује о
заједничком обављању комуналних
делатности у складу са законом;
оснива установе и организације у
области предшколског образовања и
васпитања, основног образовања,
културе,
примарне
здравствене
заштите, физичке културе, спорта,
дечје заштите и туризма, и у другим
областима у складу са законом ;
оснива установе у области социјалне
заштите, даје дозволе за почетак
рада установа социјалне заштите које
оснивају друга правна и физичка
лица, утврђује испуњеност услова за
пружање услуга социјалне заштите,
утврђује нормативе и стандарде за
обављање делатности установа чији
је оснивач, доноси прописе о правима
у социјалној заштити и обавља
послове државног старатеља;
оснива јавна предузећа и друштва
капитала за обављање делатности
утврђених Статутом и врши надзор
над њиховим радом, даје сагласност
за оснивање зависног друштва
капитала од стране јавних предузећа
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и улагање капитала јавних предузећа
у друга друштва капитала, одлучује о
улагању у капитал јавних предузећа
односно друштва капитала и одлучује
о закључивању уговора о давању на
коришћење и осталих права на
стварима у јавној својини, у складу са
законом;
именује и разрешава директора и
чланове надзорног одбора јавног
предузећа чији је оснивач под
условима, на начин и по поступку
утврђеним законом,доноси решење о
суспензији
директора
јавних
предузећа чији је оснивач,
даје
сагласност
на
статут,
програм
пословања и друге одлуке у складу са
законом којим се уређује обављање
појединих делатности од општег
интереса
и
уговором;
образује
комисију за именовање директора
јавних предузећа чији је оснивач
општина и именује и разрешава
чланове комисије;
именује и разрешава директоре и
чланове управног и надзорног одбора
установа, организација и служби чији
је оснивач и даје сагласност на статут
и друга акта у складу са законом;
бира и разрешава председника
Скупштине и заменика председника
Скупштине;
поставља и разрешава секретара;
бира и разрешава председника
Општине, и на предлог председника
Општине, бира заменика председника
Општине и чланове Општинског већа;
доноси годишњи програм заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта, одређује
ерозивна подручја и утврђује против
ерозионе мере, одређује територију
катастарске
општине
или
дела
катастарске општине која се уређује
комасацијом;
уређује и утврђује начин коришћења и
управљања
изворима,
јавним
бунарима и чесмама,
утврђује висину боравишне таксе;
доноси акт о јавном задуживању
Општине, у складу са законом којим
се уређује јавни дуг;
прописује
радно
време
угоститељских,
трговинских
и
занатских објеката;
даје мишљење о републичком и
регионалном просторном плану;
даје мишљење о законима којима се
уређују питања од интереса за
општину;
оснива стална и повремена радна
тела за разматрање питања из њене

28.

29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.
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надлежности и бира и разрешава
чланове радних тела;
одлучује о сарадњи и удруживању са
градовима и општинама, удружењима,
невладиним организацијама у складу
са законом;
информише јавност о свом раду;
покреће поступак за оцену уставности
и законитости закона или другог
општег акта Републике Србије којим
се повређује право на локалну
самоуправу;
даје сагласност на употребу имена,
грба и другог обележја Општине;
усваја етички кодекс понашања
функционера;
поставља и разрешава заштитника
грађана;
образује правобранилаштво општине
,
поставља
и
разрешава
правобраниоца општине и заменика
правобраниоца општине;
образује органе, организације и
службе за потребе општине и уређује
њихову организацију и рад;
утврђује
називе
улица,
тргова,
градских четврти, заселака и других
делова насељених места, у складу са
законом;
одлучује о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у
јавној својини и другим имовинским
правима
ако
другим
прописом
општине у складу са законом није
другачије одређено;
уређује начин обављања јавног
превоза путника и ауто-такси превоза
који се обавља на територији општине
у складу са законом;
образује комисију за планове и
именује
и
разрешава
чланове
комисије;
доноси планове заштите од пожара,
елементарних
и
других
већих
непогода
за подручје општине у
складу са законом;
доноси програм и план енергетске
ефикасности;
даје сагласност и усваја предлог
пројекта јавно-приватног партнерства
без елемената концесије ако је јавни
партнер општина или друго јавно тело
општине; усваја предлог за доношење
концесионог акта, ако је давалац
концесије општина, када су јавна тела
и предмет концесије у надлежности
општине; даје сагласност на коначни
нацрт јавног уговора јавно-приватног
партнерства са или без елемената
концесије;
доноси одлуку о организовању и
функционисању цивилне заштите
опште намене на територији општине
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и образује Штаб за ванредне
ситуације,
доноси
Процену
угрожености и План заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама и
обавља и друге послове у складу са
законом;
44. доноси план одбране који је саставни
део Плана одбране Републике Србије,
предузима мере за усклађивање
припрема за одбрану правних лица у
делатностима из своје надлежности с
одбрамбеним припремама и Планом
одбране
Републике
Србије,
предузима мере за функционисање
локалне самоуправе у ратном и
ванредном стању, спроводи мере
приправности и предузима друге мере
потребне за прелазак на организацију
у ратном и ванредном стању и
обавља и друге послове одређене
законом;
45. обавља послове који нису додељени
ниједном од органа (недодељена
надлежност)
46. обавља и друге послове утврђене
законом и овим Статутом.“
Члан 5.
Члан 51. мења се и гласи:
„Члан 51
Општинско веће:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

предлаже Статут, буџет и друге
одлуке и акте које доноси Скупштина;
непосредно извршава и стара се о
извршавању одлука и других аката
Скупштине општине;
доноси
одлуку
о
привременом
финансирању у случају да Скупштина
општине не донесе буџет пре почетка
фискалне године;
доноси одлуку о употреби текуће и
сталне буџетске резерве;
врши надзор над радом Општинске
управе, поништава или укида акте
Општинске управе који нису у
сагласности са законом, Статутом и
другим општим актом или одлуком
које доноси Скупштина општине;
решава у управном поступку у другом
степену о правима и обавезама
грађана, предузећа и установа и
других организација у управним
стварима из надлежности Општине;
стара се о извршавању поверених
надлежности из оквира права и
дужности Републике;
поставља и разрешава начелника
Општинске управе;
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образује стручна саветодавна радна
тела за поједине послове из своје
надлежности;
10. информише јавност о свом раду;
11. доноси пословник о раду на предлог
председника Општине;
12. врши друге послове које утврди
Скупштина општине.“
9.

Члан 6.
Члан 61. мења се и гласи:
„Члан 61
Општинска управа:
1) припрема прописе и друге акте које
доноси Скупштина општине, председник
Општине и Општинско веће;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине
општине,
Председника
Општине
и
Општинског већа;
3) решава у управном поступку у првом
степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација
у управним стварима из надлежности
Општине;
4) обавља послове управног надзора над
извршавањем прописа и других општих
аката Скупштине општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је
извршавање поверено Општини;
6) Општинска управа води евиденцију
непокретности
у
својини
Општине
Књажевац које користи и јединствену
евиденцију непокретности у својини
општине на основу података јавног
предузећа, друштва капитала, зависног
друштва капитала, установа или другог
правног лица чији је оснивач;
7) доноси план набавки Општинске управе
Књажевац у складу са Законом о јавним
набавкама;
8) обавља стручне и друге послове које
утврди Скупштина општине, председник
Општине и Општинско веће;
9) доставља извештај о свом раду на
извршењу послова из надлежности
Општине
и
поверених
послова,
председнику Општине, Општинском већу и
Скупштини општине по потреби, а
најмање једном годишње.
Члан 7.
После члана 73 додаје се нови Наслов
„Правобранилаштво општине Књажевац“ и члан
73а који гласи:
„Члан 73а
У општини се посебном одлуком у складу
са законом образује Правобранилаштво општине
Књажевац (у даљем тексту: Правобранилаштво).
Правобранилаштво врши послове правне
заштите имовинских права и интереса општине
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Књажевац, њених органа, месних заједница,
фондова и других правних лица који врше послове
од интереса за општину Књажевац, а чије се
финансирање обезбеђује у буџету општине
Књажевац и обавља друге послове у складу са
законом и одлуком о организацији и раду
правобранилаштва.
Средства за рад
Правобранилаштва
обезбеђују се у буџету општине Књажевац.“
Члан 8.
Члан 104 мења се и гласи:
„Члан 104
У месној заједници односно другом облику
месне самоуправе образује се Савет месне
заједнице као представничко тело грађана.
Актима месне заједнице односно другог
облика месне самоуправе, у складу са статутом
општине и актом о оснивању утврђују се послови
које врши, органи и поступак избора, организација
и рад органа, начин одлучивања и друга питања од
значаја за рад месне заједнице односно другог
облика месне самоуправе.
Изборе за Савет месне заједнице,
односно другог облика месне самоуправе
расписује председник Скупштине општине.“

СТРАНА 8
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

5
На основу члана 55. Устава Републике
Србије, члана 13. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и
83/2014-др. закон), члана 2. Решења о избору
Иницијативног одбора за оснивање Савета
скупштина градова и општина Југоисточне Србије
од 24.01.2014. године и члана 30. став 1. тачка 21.
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“, број 4/09), Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној 24.07.2015.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА
ОСНИВАЊЕ САВЕТА СКУПШТИНЕ ГРАДОВА
И ОПШТИНА ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
Члан 1.
Прихвата се Иницијатива за оснивање
Савета скупштина градова и општина Југоисточне
Србије.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 2.
Члан 9.
Општинско веће одлучује о давању на
коришћење односно у закуп, као и о отказу уговора
о давању на коришћење односно у закуп
непокретности које користе органи општине до
уписа у јавну својину у складу са законом.
Члан 10.
Прописи општине Књажевац којима се на
другачији начин уређују питања која су предмет
уређивања овог Статута ускладиће се са
одредбама овог Статута у року од 6 месеци од
ступања на снагу овог Статута.
Члан 11.
До доношења општих аката општине на
основу овог Статута примењиваће се општа акта
која су на снази осим одредби тих аката које су у
супротности са законом.
Члан 12.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Број: 110 - 3/2015-01
24.07.2015. године
Књажевац

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Образложење
Чланом 55. Устава Републике Србије
предвиђено је да се јемчи слобода политичког,
синдикалног и сваког другог удруживања и право
да се остане изван сваког удруживања.
Удружења се оснивају без претходног
одобрења уз упис који води државни орган.
Чланом 13. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07)
предвиђено је да јединице локалне самоуправе
сарађују и удружују се ради остваривања
заједничких циљева, планова и програма развоја,
као и других потреба од заједничких интереса и
ради њиховог остваривања могу удруживати
средства и образовати заједничке органе,
предузећа, установе и друге организације и службе
у складу са Законом и Статутом.
На иницијативном састанку одржаном
дана 24.01.2014. године припадници 26 Скупштина
општина Југоисточне Србије усвојили су Закључак
којим је покренута Иницијатива за оснивање
Савета скупштине градова и општина Југоисточне
Србије, а посебним Решењем изабран је
иницијативни
одбор
за
оснивање
Савета
скупштине градова и општина Југоисточне Србије.
Чланом 30. став 1. тачка 21. Статута
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“,

