СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
општине Књажевац
ГОДИНА VII – БРОЈ 07

25.АПРИЛ 2014.године

БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК
Члан 6.

1
На основу члана 8. став 3. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“,
број 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 – одлука УС) и члана
51. Статута општине Књажевац („Сл. лист општина
Књажевац“, број 4/09) Општинско веће општине
Књажевац, на седници одржаној 16.04.2014. године,
донело је
ПРАВИЛНИК
О РАДУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Савет је независтан у свом раду.
Савет за свој рад одговара Општинском већу
општине Књажевац.
Савет је дужан да на захтев Општинског већа
општине Књажевац, а најмање једном годишње,
поднесе извештај о свом раду.
II ДЕЛОКРУГ РАДА САВЕТА
Члан 7.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се уређује организација,
начин рада, одлучивање и друга питања од значаја
Савета за безбедност саобраћаја општине Књажевац (у
даљем тексту: Савет), као и организација и начин рада
његових радних тела и других питања од значаја за рад
Савета.
Члан 2.
Одредбе овог Правилника су обавезне за све
чланове Савета и друга лица која учествују у раду
Савета или присуствују седницама овог органа, по
позиву председника Савета.
Члан 3.
Председник Савета се стара и одговоран је за
правилну примену одредаба овог Пословника.
Члан 4.
Седнице Савета су отворене за јавност, ако
овим Правилником, за поједине случајеве, није
другачије одређено.
Члан 5.
Савет се именује за период од 4 (четири)
године.

Задаци Савета су:
- остваривање сарадње са одговарајућим телима за
безбедност саобраћаја у Републици, са саветима и
комисијама за безбедност саобраћаја суседних градова
и општина, са органима и организацијама из области
безбедности саобраћаја, као и усклађивање послова у
функцији унапређења безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Књажевац;
- иницирање и праћење превентивних и других
активности у области безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Књажевац;
- извршавање редовних ревизија стања безбедности
саобраћаја на путевима на територији општине
Књажевац, прикупљањем информација од кључних
институција и јавности које се могу искористити при
дефинисању кључних проблема који утичу на
безбедност грађана, осећај сигурности и квалитет
живота;
формирање
система
јединствене
основе
евидентирања и праћења најзначајнијих обележја
безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Књажевац;
- утврђивање предлога локалне стратегије и годишњег
плана безбедности саобраћаја на путевима у складу са
законом;
- доношење предлога и закључака о начину трошења
финансијских средстава од наплаћених казни за
саобраћајне прекршаје;
- унапређење опште безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Књажевац и васпитање
учесника у саобраћају, као и развијање саобраћајнопревентивног рада у Предшколској установи, школама и
другим специјализованим организацијама у општини
Књажевац;
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- организовање саобраћајно-васпитних манифестација
из области саобраћајне превентиве, као и стручних
скупова ради сагледавања и разматрања одређених
проблема безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Књажевац;
- подстицање издавања саобраћајно-превентивних
публикација, филмова и сл;
- давање мишљења и предлога о мерама за техничко
уређење саобраћаја на путевима општине Књажевац и
побољшање безбедности свих учесника у саобраћају;
- обављање и других послова од интереса за
безбедност
саобраћаја
на
територији
општине
Књажевац.

СТРАНА 2

Председник Савета је дужан да сазове
седницу на предлог најмање једне трећине чланова
Савета или најмање једне трећине чланова Општинског
већа општине Књажевац.
Члан 13.
Савет може да ради и пуноважно одлучује ако
седници присуствује већина од укупног броја чланова
Савета.
Савет доноси одлуке
већином гласова
присутних чланова Савета.
VI ПРИПРЕМА И ЗАКАЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ

III АКТИ САВЕТА
Члан 14.
Члан 8.
Савет доноси акте, предлоге и закључке који
се достављају Општинском већу општине Књажевац на
даљу надлежност.
IV РАДНА ТЕЛА САВЕТА

Седницу Савета припрема и заказује
председник Савета.
Председнику Савета у припремању седнице
помаже секретар Савета.
Секретара Савета именује Општинско веће
општине Књажевац, из реда запослених у Општинској
управи.

Члан 9.

Члан 15.

За вршење одређених послова предвиђених
овим Правилником, Савет образује сталне и повремене
Радне групе, као облик непосредног рада чланова
Савета које су задужене за поједине области рада у
безбедности саобраћаја на путевима.

Седница Савета се заказује писаним путем.
Уз позив за седницу Савета доставља се
записник са претходне седнице и предлог дневног реда
и материјал о коме се води расправа.
У хитним случајевима, седница Савета се
може заказати и усменим путем.
Позив за седницу Савета се, по правилу,
доставља најкасније три дана пре дана одређеног за
одржавање седнице.

Члан 10.
Сталне Радне групе Савета су:
- Радна група за унапређење саобраћајне
инфраструктуре, саобраћајног васпитања и образовања,
превентивно – промотивне активности из области
безбедности саобраћаја, техничко опремање јединица
саобраћајне полиције које контролишу и регулишу
саобраћај на путевима и других органа надлежних за
послове безбедности саобраћаја и
- Радна група за научно истраживачки рад у
области безбедности саобраћаја.
Члан 11.
Радна група образује се ради проучавања
одређених питања и извршавања појединих послова и
задатака из надлежности рада Савета.
Чланови Радних група се именују из рада
стручних радника чланова Савета, председник Радне
групе именује се из реда чланова Савета.
V НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА САВЕТА
Члан 12.
Савет ради и одлучује на седницама.
Савет је у сталном заседању.

VII ТОК И НАЧИН РАДА СЕДНИЦЕ
Члан 16.
Седницу Савета отвара председник Савета и
утврђује да ли седници присуствује довољан број
чланова за пуноважно одлучивање.
У случају да седници не присуствује довољан
број чланова за одлучивање, седница се одлаже. У том
случају се одсутним члановима доставља писано
обавештење о дану одржавања нове седнице.
Члан 17.
Дневни ред се утврђује на основу предлога
дневног реда који је назначен у позиву за седницу
Савета.
Председник Савета позива чланове да се
изјасне о предлогу дневног реда. Ако нема примедби на
предлог дневног реда предлог за измену и допуну,
председник константује да је предложени дневни ред
усвојен.

СТРАНА 3

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 07
Члан 18.

Када је дневни ред усвојен, прелази се на рад
према усвојеним тачкама дневног реда.
Ако је то потребно расправљање по
појединим тачкама дневног реда може почети
излагањем одређеног известиоца. После излагања
известиоца (ако га има), води се расправа о питању које
је на дневном реду.
Сваки учесник у дискусији може да изнесе
предлог за решење питања о коме се дискутује.
Члан 19.
Када председник Савета сматра да је питање
које је на дневном реду седнице, довољно разјашњено
може предложити да се дискусија оконча и да се
приступи доношењу одговарајуће одлуке.
Члан 20.
На седници Савета нико не може дискутовати
пре него што затражи и добије реч од председника
Савета.
На
предлог
председника
Савета,
уз
зависности од обима дневног реда, Савет може пре
преласка на дневни ред да одлучи да се трајање
појединих дискусија ограничи.
У раду Савета по позиву, могу учествовати
без права на одлучивање представници општинских
установа, органа и организација, када се на седници
разматра питање из њихове надлежности.
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- разрешењем,
- подношењем оставке,
- истеком мандата,
- и у другим случајевима прописаним
Законом.
Члан 24.
Председника Савета разрешава Општинско
веће општине Књажевац на образложени предлог
најмање једне трећине чланова Општинског већа.
Чланове Савета разрешава Општинско веће
општине Књажевац на образложени предлог најмање
једне
трећине
чланова
Општинског
већа
на
образложени предлог председника Савета.
Истовремено, предлогом за разрешавање,
овлашћени предлагач подноси предлог за избор новог
члана или председника Савета Општинском већу
општине Књажевац који истовремено доноси одлуку о
разрешавању и избору председника или члана Савета.
Председнику или члану Савета који је
разрешен, дужност престаје даном разрешења.
Члан 25.

О раду на седници стара се председник.
За повреду рада на седници Савета може се
изрећи мера упозорења и одузимања речи.

У случају подношења оставке од стране
председника или члана Савета истом престаје функција
даном одржавања седнице Општинског већа општине
Књажевац на којој је константовано да је оставка
поднета односно даном одржавања прве наредне
седнице Већа, ако је оставка поднета између две
седнице Већа.
О поднетој оставци се не отвара претрес,
нити се одлучује.
На истој седници на којој је константована
оставка председника или члана Савета на основу
предлога овлашћеног предлагача, именује се нови
председник или члан Савета.

Члан 22.

Члан 26.

Мера упозорења се изриче члану Савета који
својим понашањем, узимањем речи када му председник
није дао, упадање у реч говорнику или сличним
поступком нарушава ред на седници или поступа
противно одредбама овог Правилника.
Мера одузимања речи изриче се члану
Савета који својим говором нарушава ред на седници
или повређује одредбе овог Правилника, а већ је на
истој седници упозорен на придржавање реда.
Уколико члан Савета и после одузимања
речи настави да својим говором и понашањем нарушава
ред на седници Савета или поступа супротно
одредбама овог Правилника председник може да
прекине седницу с тим што ће одредити време и датум
наставка седнице.
Меру упозорења и одузимања речи изриче
председник Савета.

На седници Савета води се записник.
Записник садржи основне податке о раду седнице, о
времену и месту одржавања седнице, о присутним и
одсутним члановима Савета, евиденцију свих осталих
присутних на седници Савета, именима лица која по
позиву учествују на седници, попис учесника у дискусији,
о питањима која су разматрана на седници и одлукама
донетим на седници Савета.

Члан 21.

Члан 23.
Чланство у Савету престаје:

Члан 27.
Стручне организационе и административнотехничке послове за потребе Савета врши секретар
Савета и Одељење за привреду и друштвене
делатности Општинске управе општине Књажевац.
Члан 28.
Одлуке
које
председник Савета.

донесе

Савет

потписује
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VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.

СТРАНА 4

3
На основу члана 30. став 1. тачка 25.
Статута општине Књажевац («Сл. лист општине
Књажевац», број 4/09) и члана 14. Одлуке о промени
оснивачког
акта
Јавног
комуналног
предузећа
„Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским
прописима ( „Сл. лист општине Књажевац“, број 4/2013 и
5/2014), Скупштина општине Књажевац, на седници од
24.04.2014. године, донела је

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
РЕШЕЊЕ
Број: 344- 30/2014-09
16.04. 2014. године
Књажевац

I
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Милан Ђокић

2
На основу члана 58. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07) и члана 67.
став 3. Статута општине Књажевац („Сл.лист општине
Књажевац“, број 4/2009) председник општине Књажевац,
доноси
ОДЛУКУ
I
РАЗРЕШАВА СЕ Мишел Николић, машински
техничар, дужности помоћника председника општине
Књажевац, за омладину и спорт.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду
ЈКП «Стандард» Књажевац за 2013. годину, број 836, од
14.04.2014. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП
«Стандард» Књажевац, Одлуком број 836/1 од
14.04.2014. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Књажевац».
III
Решење доставити: ЈКП «Стандард»
Књажевац, Општинској управи - Одељењу за привреду и
друштвене делатности и архиви општине Књажевац.
Број: 023 - 33/2014 - 01
24.04.2014. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
4

II
Помоћник председника Општине Мишел Николић,
разрешава се дужности закључно са даном 07.04.2014.
године.
III

На основу члана 30. Статута општине
Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 4/09) и
члана 14. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
предузећа «Дирекција за развој, урбанизам и изградњу
општине Књажевац» Књажевац ради усклађивања са
законским пропсима („Сл. лист општине Књажевац“, број
4//2013 и 5/2014), Скупштина општине Књажевац на
седници одржаној 24.04.2014. године, донела је

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Књажевац“.

РЕШЕЊЕ

IV

I

Одлуку доставити: именованом, Одељењу за буџет,
финансије и утврђивање и наплату локалних јавних
прихода, Одељењу за општу управу и заједничке
послове и а/а.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о
реализацији
Програма
уређивања
грађевинског
земљишта општине Књажевац ЈП «Дирекција за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац» Књажевац
за 2013. годину који је усвојио Надзорни одбор на
седници одржаној дана 07.04.2014. године, под бројем
503/2 – 14.

Број: 020-6/2014-02
Дана: 07.04.2014. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Милан Ђокић

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном листу општине Књажевац».
III
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Решење доставити: ЈП «Дирекција за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац» Књажевац,
Општинској управи - Oдељењу за привреду и друштвене
делатности и архиви општине Књажевац.

25. АПРИЛ 2014

Управни одбор ЈП “Боговина” Бор, Одлуком број 78/2 од
06.03.2014. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу општине Књажевац”.

Број: 023 - 29/2014- 01
24.04.2014. године
Књажевац

III
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

5
На основу члана 30. став 1. тачка 25. Статута
општине Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број
4/09) и члана 14. Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа за производњу и
снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац
ради усклађивања са законским прописима („Сл. лист
општине Књажевац“, број 4/2013 и 5/2014), Скупштина
општине Књажевац, на седници одржаној 24.04.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о реализацији
Програма пословања Јавног комуналног предузећа
«Топлана» Књажевац за 2013. годину, број 230 од
08.04.2014. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП
«Топлана», Одлуком број 236 од 14.04.2014. године.

Решење доставити: ЈП “Боговина” Бор,
Општинској управи - Одељењу за привреду и друштвене
делатности и архиви општине Књажевац.
Број: 023- 15/2014- 01
24.04.2014. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
7
На основу члана 30. став 1. тачка 25. Статута
општине Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број
4/09) и члана 14. Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа за производњу и
снабдевање паром и топлом водом «Топлана»
Књажевац, ради усклађивања са законским прописима
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/2013 и 5/2014),
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној
24.04.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ

II

I

Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Књажевац».

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о измени и
допуни Програма пословања Јавног комуналног
предузећа «Топлана» Књажевац за 2014. годину, број
232, од 10.04.2014. године, који је усвојио Надзорни
одбор ЈКП «Топлана», Одлуком број 236, од 14.04.2014.
године.

III
Решење доставити: ЈКП «Топлана» Књажевац,
Општинској управи
- Одељењу за привреду и
друштвене делатности и архиви општине Књажевац.
Број: 023 - 47/2014- 01
24.04.2014. године
Књажевац

II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Књажевац».

ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
6
На основу члана 30. Статута општине
Књажевац (“Сл. лист општина”, број 4/09) и члана 34.
Статута
ЈП “Боговина” Бор, Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној 24.04.2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду са
финансијским извештајем ЈП “Боговина” Бор за 2013.
годину, број 80, од 06.03.2014. године, који је усвојио

III
Решење доставити: ЈКП «Топлана» Књажевац,
Општинској управи
- Одељењу за привреду и
друштвене делатности, Одељењу за финансије и буџет
и архиви општине Књажевац.
Број: 023 - 43/2014- 01
24.04.2014. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

25.АПРИЛ 2014
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8
На основу члана 30. Статута општине
Књажевац( Сл . лист општине Књажевац“ број 4/09),
Скупштина општине Књажевац , на седници одржаној
дана 24.04.2014. године , донела је

СТРАНА 6

Број: 023 - 44/2014-01
24.04.2014. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
10

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут о измени и допуни
Статута Јавног комуналног предузећа „Топлана“,
Књажевац, усвојен на седници Управног одбора Јавног
комуналног предузећа „Топлана“, Књажевац, Одлуком
број 236. од 14.04.2014. године.

На основу члана 30. Статута општине
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ број 4/09),
члана 9. Одлуке о оснивању Туристичке организације
општине Књажевац („Сл. лист општина“, број 14/09, 5/03,
12/05 и „Сл. лист општине Књажевац“, број 5/09 и 5/14),
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној
24.04.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ

II

I

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у „Службеном листу општине Књажевац“.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут о измени и
допуни Статута Туристичке организације општине
Књажевац, усвојен на седници Управног одбора
Туристичке организације општине Књажевац Одлуком,
број 57-1/2014 од 28.03.2014. године.

III
II
Решење доставити: ЈКП “Топлана“, Књажевац,
Одељењу за привреду и друштвене делатности и а/а.

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу општине Књажевац“.

Број: 023 - 45/2014-01
24.04.2014. године
Драган Манчић, с.р.

III
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

Решење
доставити:
Туристичкој
организацији
општине Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене
делатности и а/а.

9
На основу члана 30. Статута општине Књажевац
(Сл. лист општине Књажевац“ број 4/09), члана 14.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са
законским прописима („Сл. лист општине Књажевац“,
број 4/2013 и 5/2014), Скупштина општине Књажевац ,
на седници одржаној дана 24.04.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут о изменама и
допунама Статута Јавног комуналног предузећа
“Стандард“, Књажевац, усвојен на седници Управног
одбора Јавног комуналног предузећа “Стандард“,
Књажевац, Одлуком, број 835/2 од 14.04.2014. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу општине Књажевац“.

Број: 022 - 16/2014-01
24.04.2014. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
11
На основу члана 30. Статута општине
Књажевац( Сл . лист општине Књажевац“ број 4/09), чл.
13. Одлуке о оснивању Дома здравља Књажевац („Сл.
лист општине Књажевац“, број 28/2013), Скупштина
општине Књажевац, на седници одржаној 24.04.2014.
године , донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Дома здравља
Књажевац, број 1097/3 од 20.03.2014. године, усвојен на
седници Привременог Управног одбора Дома здравља
Књажевац Одлуком, број 1097/3 од 20.03.2014. године.
II

III
Решење доставити: ЈКП “Стандард“, Књажевац ,
Одељењу за привреду и друштвене делатности и а/а.

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу општине Књажевац“.

СТРАНА 7
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Решење доставити: Дому здравља Књажевац,
Одељењу за привреду и друштвене делатности и а/а.
Број: 022 - 25/2014-01
24.04.2014. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
12
На основу члана 64. став 3. Закона о
пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС “,
бр. 62/06 и 65/08 и 41/09) и члана 30. Статута општине
Књажевац (“Сл. Лист општине Књажевац “, број 4/09),
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној
24.04.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
о одређивању надлежног органа за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини
Члан 1.

На основу члана 32. став 1. тачка 19. Закона о
локалној самоуправи („Сл гласник РС“, број 129/2007),
члана 44. став 1. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, број
24/2011 и 99/2011 – др. закони) и члана 30. став 1. тачка
24. Статута општине Књажевац ( „Сл. лист општине
Књажевац“, број 4/2009), Скупштина општине Књажевац,
на седници одржаној дана 24.04.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на употребу имена општине
Књажевац
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу имена општине
Књажевац у називу спортског удружења „Бодибилдинг
клуб“ из Књажевца, ул. Бранка Динић 25, и то тако што
ће се исти звати: Бодибилдинг клуб „Књажевац“ из
Књажевца, ул. Бранка Динић 25.
II
Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном листу општине Књажевац“.

Одређује се
Општинско веће општине
Књажевац, као орган надлежан за доношење Одлуке о
расписивању огласа за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини, уз сагласност
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде Републике Србије (у даљем тексту:
Министарство), а у складу са Годишњим програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта општине Књажевац.
Члан 2.
Одређује се општинско веће општине Књажевац
као надлежан орган, да на основу предлога Комисије за
спровођење поступка јавног надметања, донесе Одлуку
о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини, уз сагласност Министарства.
Члан 3.
Одредбе члана 1. и 2. ове Одлуке односе се и
на пољопривредно земљиште које је у складу са
посебним
законом,
одређено
као
грађевинско
земљиште, а користи се за пољопривредну производњу,
до привођења планираној намени, као и на
пољопривредне објекте у државној својини.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине Књажевац“.

Број: 015 - 2/2014-01
24.04.2014. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р
14
На основу члана 14. Одлуке о промени
оснивачког
акта
Јавног
комуналног
предузећа
„Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским
прописима („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/2013 и
5/2014) и члана 30. Статута општине Књажевац( Сл.
лист општине Књажевац“ број 4/09), Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној дана 24.04.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора
ЈКП „Стандард“ Књажевац, број 215/1 од 28.01.2014.
године
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу општине Књажевац“.
3. Решење доставити: ЈКП “Стандард“, Књажевац ,
Одељењу за привреду и друштвене делатности и
а/а.
Број: 023 - 35/2014-01
24.04.2014. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р

Број: 320-34/2014-01
24.04.2014. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р

25.АПРИЛ 2014
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На основу члана 21. став 2, члана 31. став 3.
Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС",
број 119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007),
члана 30, став 1, тачка 10. Статута општине Књажевац
("Службени лист општине Књажевац“, број 4/09),
Скупштина општине Књажевац на седници одржаној
дана 24.04.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног предузећа
„Спортско туристички ресурси општине Књажевац“
Књажевац
1. Дамир Ђошић, професор физичке културе,
из Књажевца именује се за директора Јавног предузећа
„Спортско туристички ресурси општине Књажевац“
Књажевац, на период од 4 године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања овог решења у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
.
3. Ово Решење је коначно.
4. Диспозитив овог Решења објавити у
„Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном
листу општине Књажевац“

СТРАНА 8

Изборној комисији ради доделе
одборнику у складу са Законом.

мандата

новом

Члан 3.
Против ове Одлуке о утврђивању престанка
мандата, допуштена је жалба Управном суду у року од
48 часова од дана доношења Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и исту објавити
у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Број: 020 - 7/2014-01
24.04.2014. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р
17
На основу 43. и 45. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, 129/07), члана 46. став 4.
Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број
129/07, 34/2010 и Одлука УС 54/2011)) и члана 30.
Статута општине Књажевац („Службени лист општине
Књажевац“, број 4/09), Скупштина општине Књажевац,
на седници одржаној 24.04.2014. године, донела је

5. Ово решење са образложењем доставити
Дамиру Ђошићу и објавити на интернет страници
општине Књажевац www.knjazevac.rs

ОДЛУКУ
о утврђивању престанка мандата одборнику

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Члан 1.

Број:023 - 48/2014-01
24.04.2014. године
Књажевац

Утврђује се да је престао мандат одборнику
Живковић Весни, због подношења усмене оставке.
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р
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На основу 43. и 45. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, 129/07), члана 46. став 4.
Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број
129/07, 34/2010 и Одлука УС 54/2011)) и члана 30.
Статута општине Књажевац („Службени лист општине
Књажевац“, број 4/09), Скупштина општине Књажевац,
на седници одржаној 24.04.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању престанка мандата одборнику

Члан 2.
Одлуку о престанку мандата одборнику
Скупштине општине из члана 1. ове Одлуке доставити
Изборној комисији ради доделе мандата новом
одборнику у складу са Законом.
Члан 3.
Против ове Одлуке о утврђивању престанка
мандата, допуштена је жалба Управном суду у року од
48 часова од дана доношења Одлуке.
Члан 4.

Члан 1.
Утврђује се да је престао мандат одборнику
Милкић Љутици, због подношења усмене оставке.
Члан 2.
Одлуку о престанку мандата одборнику
Скупштине општине из члана 1. ове Одлуке доставити

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и исту објавити
у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Број: 020 - 8/2014-01
24.04.2014. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р
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На основу члана 58. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) члана 67.
Статута општине Књажевац („Сл.лист општине
Књажевац, бр. 4/09) а у вези чл. 24. Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
Општинске управе општине Књажњевац, број 020327/2013-03 од 21.08.2013. године, број 020-3/2014-03,
од 03.03.2014. године и број 020-5/2014 од 31.03.2014.
године, председник Општине, доноси
ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
ЗА ПРИВРЕДНЕ И НЕПРИВРЕДНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И
КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ
Члан 1.
Поставља се Живковић Весна, по занимању
дипломирани економиста, за помоћника председника
општине Књажевац, за привредне и непривредне
инвестиције и капиталне пројекте, са пуним радним
временом (У даљем тексту: помоћник председника
Општине).

Члан 4.
Помоћник председника општине, поставља се у
Општинској управи.
Помоћник председника Општине остварује права,
обавезе и одговорности из рада и по основу рада у
складу са законом и другим прописима којима се
регулишу права, обавезе и одговорности запослених у
јединицама локалне самоуправе.
Помоћник председника Општине, права, обавезе и
одговорности из става 2. овог члана остварује у
Општинској управи из става 1. овог члана као
постављено лице, у складу са законом.
Сва питања, везана за права, обавезе и одговорности
из рада и по основу рада, помоћника председника
Општине, решаваће председник Општине.
Члан 5.
Помоћник председника Општине, послове
утврђене овом Одлуком, обављаће почев од 28.04.2014.
године.
Члан 6.

Члан 2.
Помоћник председника Општине:

предлаже пројекте од значаја за Општину у
области за коју је постављен,

сачињава мишљење у вези са питањима која су од
значаја за општину Књажевац из области привредне и
непривредне инвестиције и капиталне пројекте

покреће иницијативе за успостављање сарадње и
удруживање са другим јединицама локалне самоуправе,
њиховим органима и службама у овој области, у земљи
и иностранству,

координира рад органа Општине над реализацијом
осталих заједничких пројеката Општине са домаћим и
страним финансијским органима и организацијама,

сарађује са свим органима и институцијама који
располажу подацима неопходним за обављање послова
из његове надлежности,

обавља и друге послове у области за које је
постављен по налогу председника Општине, као и
послове утврђене актом о организацији Општинске
управе у чијој се надлежности налазе послови везани за
ову област.
Члан 3.
Помоћник председника Општине, поставља се за
време трајања мандата председника Општине и може
бити разрешен и пре истека тог рока, по одлуци
председника Општине.
Помоћник председника Општине, у случају разрешења
има права постављеног лица утврђена законом.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Број: 020-9/2014-02
Дана: 25.04.2014. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Милан Ђокић
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