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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
општине Књажевац
ГОДИНА IX – БРОЈ 22
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БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

1

На основу члана 56. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“, број 129/07, 34/10
и Одлуке УС 54/2011), члана 30. Статута
општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“, број 4/2009 и 10/2015) и члана 8.
и 11. Пословника о раду Скупштине општине
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број
9/09), Скупштина општине Књажевац, на
седници одржаној 20.07.2016. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Члан 3.
Против ове Одлуке о потврђивању
мандата одборника, може се изјавити жалба
Управном суду у року од 48 сати, од дана
доношења.
Члан 4.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Књажевац“.
Број: 020 - 59/2016-01
20.07.2016. године
Књажевац

Члан 1.
На основу Извештаја Изборне комисије
општине Књажевац и Уверења о избору за
одборнике потврђује се мандат одборницима
Скупштине општине Књажевац, изабраним на
локалним изборима одржаним 24.04.2016.
године.
Са изборне листе ЗА КЊАЖЕВАЦ
ЗАЈЕДНО:
-

Иван Царибродски, из Књажевца,
улица Бранка Радичевића број 6 - 1/3.

Са изборне листе ГГ КЊАЗ –
МИЛАН ЂОКИЋ:
-

-

Иванка Манојловић, из Књажевца,
улица Стевана Ђорђевића број 28
Бојан Радосављевић, из Књажевца,
улица Илије Бирчанина број 23/9 .

ПРЕДСЕДНИК СО
мр Миодраг Ивковић, с.р.

2

На основу члана 120. Статута општине
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број
4/2009 и 10/2015), Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној 20.07.2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Члан 1.
Приступа се промени Статута општине
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број
4/2009 и 10/2015).
Члан 2.

Члан 2.
Мандат одборника траје до истека
мандата одборника Скупштине општине
Књажевац изабраним на редовним изборима.

Промена Статута општине Књажевац
извршиће се по поступку и на начин одређен
Статутом за промену тог акта.
Члан 3.
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У Комисију за израду нацрта акта о
промени Статута општине Књажевац, именују
се:
1. Бобана Михајловић, дипл. правник,
2. Горица Петровић, дипл. правник и
3. Љиља Миленковић, дипл. правник.
Члан 4.

СТРАНА 2

III
Решење доставити: ЈП „Дирекција за
развој, урбанизам и изградњу општине
Књажевац“ Књажевац, Општинској управи
Књажевац - Одељењу за привреду и
друштвене делатности и а/а.
Број: 023 - 26/2016-01
20.07.2016. године
Књажевац

Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Књажевац“.

ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р
4

Број: 020 - 60/2016-01
20.07.2016. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р.
3
На основу члана 30. став 1. тачка 25.
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“ број 4/2009 и 10/2015) и члана 14.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
предузећа „Дирекција за развој, урбанизам и
изградњу општине Књажевац“ Књажевац, ради
усклађивања са законским прописима –
Пречишћен текст, („Сл. лист општине
Књажевац“, број 12/2014), Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној 20.07.2016.
године, донела је

На основу члана 30. став 1. тачка 25.
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“ број 4/09 и 10/2015) 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 одржаној 20.07.2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду
ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2015. годину,
број 781 од 11.04.2016. године, који је усвојио
Надзорни одбор ЈКП „Стандард“ Књажевац, на
седници одржаној дана 11.04.2016. године,
Одлуком број 781/1.
II

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о
реализацији Програма пословања ЈП
„Дирекција за развој, урбанизам и изградњу
општине Књажевац“ Књажевац и Програма
уређивања грађевинског земљишта,
одржавања путева, улица и комуналне
инфраструктуре општине Књажевац за 2015.
годину који је усвојио Надзорни одбор на
седници одржаној дана 19.04.2016. године,
Одлуком број 541/2-16.
II
Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Књажевац“.

Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Књажевац“.
III
Решење доставити: ЈКП „Стандард“
Књажевац, Општинској управи Књажевац Одељењу за привреду и друштвене делатности
и а/а.
Број: 023 - 25/2016-01
20.07.2016. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р
5
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На основу члана 16. и 17. Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број
15/2016), члана 29. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
за производњу и снабдевања паром и топлом
водом „Топлана“ Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“, број 4/2013, 5/2014 и 22/2014) и
члана 30. Статута општине Књажевац („Сл.
лист општине Књажевац“, број 4/09 и
10/2015), Скупштина општине Књажевац, на
седници одржаној 20.07.2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова
Надзорног одбора ЈКП „Топлана“
Књажевац
1.
У Надзорни одбор ЈКП „Топлана“
Књажевац именују се:
1. Небојша Митић, из Књажевца, улица
Бранка Радичевића 6-1/20, за
председника, представник оснивача,
2. Драган Гмитровић, из Трговишта
број 198, за члана, представник
оснивача,
3. Звонко Јовановић, из Горњег Зунича,
за члана, представник из реда
запослених.
2.
Надзорни одбор ЈКП „Топлана“
Књажевац именује се на мандатни период од
четири године.
3.
Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Књажевац“.
4.
Ступањем на снагу овог Решења
престаје мандат председнику и члановима
Надзорног одбора именованим Решењем број
023- 45/2013 - 01 од 24.06.2013. године и
Решењем о измени Решења број
023 – 57/2014-01 од 16.06.2014. године, у
саставу: Небојша Митић, председник, Звонко
Јовановић, члан и Марко Стојановић, члан.
5.
Решење доставити: именованим,
разрешеним и а/а.
Број: 023 - 40/2016-01
20.07.2016. године
Књажевац
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ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р
6
На основу члана 51. Статута општине
Књажевац („Сл. гласник општине Књажевац“,
број 4/2009 и 10/2015) , Општинско веће
општине Књажевац, на седници одржаној
дана 19.07.2016.године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА СТАМБЕНОГ
ЗБРИЊАВАЊА ИЗБЕГЛИЦА
I
Овим решењем мења се решење о
образовању тима за спровођење регионалног
програма стамбеног збрињавања избеглица
општинског већа општине Књажевац бр. 56069/2015-02 од 08.06.2015.године .
II
Разрешавају се дужности чланова
тима за спровођење регионалног програма
стамбеног збрињавања избеглица именовани
решењем Општинског већа општине Књажевац
бр 560-69/2015-02 од 08.06.2015.године .
1. Др. Љубица Николић, заменик
председника општине Књажевац, координатор
Тима за имплементацију,
2.Бојан Николић, помоћник председника
општине Књажевац,за социјална питања и
економски развој месних заједница, заменик
координатора Тима за имплементацију
3.Зорица Ранђеловић, Агенција за развој
општине Књажевац, члан,
4.Сања Драгићевић Мартић , Стручни и
нормативнио-правни
послови
општинских
органа, радник општинске управе Књажевац,
члан,
5.Виолета Ђорђевић, директор Службе за
катастар непокретноти Књажевац, члан.
III
Именују се чланови Тима за
спровођење Регионалног програма стамбеног
збрињавања избеглица ( у даљем тексту:Тим
за имплементацију), у саставу:
1. Михаловић Мирољуб, заменик
председника општине Књажевац, координатор
Тима за имплементацију,
2. Горан Поповић, помоћник председника
општине Књажевац,за социјална питања и
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економски развој месних заједница, заменик
координатора Тима за имплементацију,
3.Владан Митић , дипл. Инж.пољопривреде незапослен
4. Љиља Миленковић, Секретар Скупштине
општине Књажевац члан и
5.Слађана Јаношевић, директор Службе за
катастар непокретноти Књажевац,члан .
IV
Решење у осталом делу остаје
непромењено .
V
Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у службеном листу
општине Књажевац
VI
Решење доставити разрешеним
именованим члановима и а/а

и

Број: 560-49/2016-09
Књажевац 19.07.2016.године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
мр Милан Ђокић
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На основу члана 51. Статута
општине Књажевац (“Службени лист општине
Књажевац'', бр. 4/2009 и 10/2015), а у вези са
чланом 42. став 4. Закона о буџетском систему
("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013
- испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.
закон и 103/2015), Општинско веће општине
Књажевац, на седници одржаној дана
19.07.2016. године доноси
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ АКЦИЈЕ УКЉУЧИВАЊА
ГРАЂАНА У БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС
И ПРИПРЕМЕ ГРАЂАНСКОГ БУЏЕТА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се начин и
поступак укључивања грађана у процес
доношења Одлуке о буџету општине Књажевац
и обавеза припреме Грађанског водича кроз
буџет, а у вези са реализацијом пројекта
Партиципативно буџетирање, који је општина
Књажевац спровела у сарадњи са NALED-oм и
BIRN-oм.

СТРАНА 4

Укључивање грађана у буџетски процес
Члан 2.
Укључивање грађана у буџетски процес
врши
се
кроз
следеће
активности
организационих јединица општинске управе:
1. редовно информисање јавности о свим
корацима у припремању буџета и то:
најава
анкетирања
грађана,
прослеђивање информација медијима,
постављање
информација
на
званичном веб-сајту општине (и на
друштвеним мрежама) и организација
гостовања представника општине у
медијима;
2. припрема упитника и организација
анкетирања грађана о буџетским
приоритетима у тренутку када отпочне
буџетски процес;
3. организација
Локалног
буџетског
форума на коме се представљају
резултати анкете и Нацрт буџета, и
разговара о појединим сегментима
буџета (јавна расправа на тему
буџетских
прихода,
локалног
економског развоја и запошљавања,
пољопривреде, образовања, културе и
другим темама);
4. закључци са Локалног буџетског
форума, као и резултати анализе
упитника/анкете саставни су део
образложења нацрта/предлога Одлуке
о буџету општине.
Члан 3.
За спровођење активности укључивања
грађана у буџетски процес задужују се
организационе јединице Општинске управе
Књажевац.
Одељење за буџет, финансије и
утврђивање и наплату локалних јавних
прихода припрема анкету-упитник, списак
буџетских приоритета из Стратегије развоја
општине Књажевац и Плана капиталних
инвестиција,
презентације
за
Локални
буџетски форум, формулише закључке са
Локалног буџетског форума и обавља друге
послове.
Кабинет
председника
општине
Књажевац
припрема
материјале
за
анкетирање, обавештава јавност о свим
корацима акције укључивања грађана у
буџетски процес кроз медије и кроз вести на
интернет страницама општине, организује и
спроводи анкету и Локални буџетски форум,
организује гостовање представника општине у
медијима,
спроводи
поступак
израде
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презентације за Локални буџетски форум уз
подршку Одељења за буџет, финансије и
утврђивање и наплату локалних јавних
прихода и обавља друге активности неопходне
за спровођење акције укључивања јавности у
буџетски процес.
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ,,Службеном листу
општине Књажевац“.
Број: 400-283/2016-09
Дана: 19.07.2016. године

Грађански водич буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Мр Милан Ђокић

Члан 4.
После усвајања Одлуке о буџету од
стране
Скупштине
општине
Књажевац,
Одељење за буџет, финансије и утврђивање и
наплату локалних јавних прихода је у обавези
да припреми Грађански водич кроз буџет.
Грађански водич кроз буџет је
једноставнији приказ Одлуке о буџету, који се
припрема са циљем да се приходи и расходи
буџета општине Књажевац представе на начин
који
омогућава
шире
разумевање
и
прихватање од стране грађана, медија и
других
заинтересованих
организација
и
појединаца.
Грађански водич кроз буџет одобрава
Општинско веће општине Књажевац.
Крајњи рок за припрему Грађанског
водича кроз буџет је 60 дана од дана ступања
на снагу Одлуке о буџету Скупштине општине
Књажевац.
Одељење за општу управу и заједничке
послове поставља финалну верзију Грађанског
водича кроз буџет на сајт општине, врши
дистрибуцију штампане верзије и обавља
друге активности неопходне за што ширу
прихваћеност буџета општине Књажевац.
Члан 5.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Књажевац“.
Члан 6.

.
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