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На основу члана 48. 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 06.09.2018. године, 
донела је  
 

О Д Л У К У 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
На основу Извештаја Изборне комисије 

општине Књажевац и Уверења о избору за 
одборнике потврђује се мандат одборнику 
Скупштине општине Књажевац, изабраном на 
локалним изборима одржаним 24.04.2016. године, 
 

са изборне листе ЗА КЊАЖЕВАЦ ЗАЈЕДНО 
– Демократска странка, Социјалдемократска 
странка, Либерално демократска партија, Нова 
странка, 

 

- Нини Милутиновић, из Трговишта број 

487. 
 

Члан 2. 

 
Мандат одборника траје до истека мандата 

одборника Скупштине општине Књажевац 
изабраним на редовним изборима.  
 

Члан 3. 

 
Против ове Одлуке о потврђивању мандата 

одборнику, 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 - 23/2018-01                                                                   
06.09.2018. године                                                                                  
К њ а ж е в а ц  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р.  
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На основу члана 120. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 
4/2009 и 10/2015), Скупштина општине Књажевац, 
на седници одржаној 06.09.2018. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
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. 

 
 Промена Статута општине Књажевац 
извршиће се по поступку и на начин одређен 
Статутом за промену тог акта.  
 

Члан 3. 

 
 У Комисију за израду нацрта акта о 
промени Статута општине Књажевац, именују се:  
 

1. Емилија Тасић, дипл. правник,  
2. Љиља Миленковић, дипл. правник и  
3. Бранкица Милошевић, дипл. правник.  
 

Члан 4. 

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

Члан 5. 

 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о приступању промени Статута 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, 
број 22/2016).  
 
Број: 020 - 22/2018-01                                                             
06.09.2018. године                                                                            
К њ а ж е в а ц  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р.  
3 

На основу члана 32. и  41. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 30. 
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 4/2009 и 10/2015), Скупштина 
општине Књажевац на седници одржаној дана 
06.09.2018. године, донела је  
 

П О С Л О В Н И К 
О ИЗМЕНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 

Овим Пословником врше се измене 
Пословника о раду Скупштине општине Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“ бр. 9/2009) , (у 
даљем тексту Пословник). 
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Члан 2. 
 

Члан 23. став 3. Пословника мења се и 
гласи: 

Поступак избора новог председника 
спроводи се у складу са одредбама овог 
Пословника, на начин и по поступку предвиђеном за 
избор председника Скупштине на конститутивној 
седници. 
 

Члан 3. 
 

Пословник објавити у „Сл. листу општине 
Књажевац“. 

Пословник ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Сл. листу општине Књажевац“. 
 
Број: 020 - 21/2018-01                                                                     
06.09.2018. године                                                                                   
К њ а ж е в а ц 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р.  
4 

На основу члана 89. став 1. тачка 1) и члана 
90. став 1. Закона о основама система образовања 
и васпитања (''Сл. гласник РС'', број 88/2017 и 
27/2018-др. закони), члана 8. став 1. Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Сл. 
гласник РС“ бр. 18/2010 и 101/2017), члана 3. и 4. 
Закона о јавним службама (''Сл. гласник РС'', број 
42/1991, 71/1994, 79/2005- др. закон, 81/2005- испр. 
др. закона, 83/2005- испр. др. закона и 83/2014- др. 
закон), члана 20. став 1. тачка 4) и члана 32. став 1. 
тачкa 6) Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016- др. 
Закон и 47/2018), члана 30. став 1. тачка 8. Статута 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац'' 
бр. 4/2009 и 10/2015), Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној дана 06.09.2018. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ ''БАЈКА'' КЊАЖЕВАЦ РАДИ 

УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА 

 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком врши се промена Одлуке о 

оснивању Предшколске установе ''Бајка'' Књажевац 

(''Сл. лист општина'', број 8/1997, 25/2002, 13/2003 и 

4/2005 и „Сл. лист општине Књажевац„ бр. 9/2010), у 

циљу усклађивања исте са важећим законским 

прописима. 

 

Члан 2. 

 

              Предшколска установа ''Бајка'' основана је 

Одлуком о оснивању Предшколске установе ''Бајка'' 

Књажевац (''Сл. лист општина'', број 8/1997, 25/2002, 

13/2003 и 4/2005 и „Сл. лист општине Књажевац„ бр. 

9/2010). 

 

              Предшколска установа ''Бајка'' обавља 

делатност предшколског васпитања и образовања, 

на подручју општине Књажевац, у складу са 

Законом о основама система образовања и 

васпитања (''Сл. гласник РС'', број 88/2017 и 

27/2018-др. закони) и Законом о предшколском 

васпитању и образовању („Сл. гласник РС“ бр. 

18/2010 и 101/2017) и другим законским и 

подзаконским прописима. 

 

              Матични број Предшколске установе ''Бајка'' 

је 17125320, порески идентификациони број (ПИБ) је 

100630063. 

Члан 3. 

               
Оснивач  Предшколске установе ''Бајка'' је 

општина Књажевац, улица Милоша Обилића бр. 1. 
матични број 07212674. 

 
Установа послује под називом Предшколска 

установа ''Бајка'' Kњажевац (у даљем тексту: 
Установа). 

 
Члан 4. 

 
              Седиште Установе је у Књажевцу, у улици 
Капларова бр. 6. 
 

Члан 5. 
 

               Установа је статус правног лица стекла 
уписом у регистар Привредног суда у Зајечару. 
 
 
2. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 
 

Члан 6. 
 

       Делатност установе је васпитање и образовање 
деце предшколског узраста на територији општине 
Књажевац. 
      Под предшколским узрастом подразумева се 
узраст деце од навршених шест месци до поласка у 
основну школу. 
       Установа обавља и делатност којом се 
обезбеђује исхрана, нега, превентивно-здравствена 
заштита и социјална заштита деце предшколског 
узраста, у складу са законом. 
      Васпитно-образовни рад у Установи остварује се 
на основу предшколског програма. 
      Предшколски програм доноси Установа, у складу 
са основама програма предшколског васпитања и 
образовања. 

Члан 7. 
 
      Установа обавља делатност у седишту и ван 
седишта у објектима Установе, школи или другом 
простору у складу са Одлуком о мрежи јавних 
предшколских установа на територији Општине 
Књажевац. 
      

Члан 8. 
 

               Претежна делатност Установе је: 
 
               85.10- предшколско образовање.          
 
               Установа обавља и друге делатности, и то: 
 
               88.91- делатност дневне бриге о деци. 
                
Установа може без уписа у регистар да врши и 
друге делатности које служе обављању претежне 
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делатности, уколико за те делатности испуњава 
услове прописане законом. 

 
Члан 9. 

 
                Установа има свој текући рачун код 
Управе за трезор. 
 

Члан 10. 
 

              Средства за финансирање делатности 
Установе обезбеђују се: 
 

- из буџета општине Књажевац,  
- из пројектног финансирања, 
- из средстава које плаћају родитељи, 

односно други законски заступници, 
- из донација, легата, завештања, 

спонзорства, 
- из других извора, у складу са законом. 

 
Члан 11. 

 
               Земљиште, зграде, опрема и друга 
средства која у свом раду користи Установа су у 
јавној својини општине Књажевац. 
 

Члан 12. 

 

               Установа има Статут. 
               Статут је основни општи акт Установе. 
               Статут доноси Управни одбор, а сагласност 
на Статут даје Скупштина општине. 
 
 
3.  МЕЂУСОБНИ ОДНОС ОСНИВАЧА И 
УСТАНОВЕ 
 

Члан 13. 

 
                Скупштина општине Књажевац 

обавља следеће послове: 

 

1) даје сагласност на Статут 

Установе, 

2) даје сагласност на статусне 

промене Установе  

3) даје сагласност на прoширење 

делатности Установе, 

4) даје сагласност на годишњи 

програм рада и финансијски план 

Установе 

5) даје сагласност на друге акте 

Установе, у складу са законом, 

овом  Одлуком и Статутом, 

6) доноси одлуку о висини цене 

услуге остваривања делатности 

предшколског образовања и 

васпитања, 

7) разматра и усваја годишње и 

друге извештаје, 

8) именује и разрешава чланове 

управног и надзорног одбора 

Установе, у складу   са законом, 

овом Одлуком и Статутом, 

9) доноси одлуку о утврђивању 

минимума процеса рада за време 

штрајка, 

10) даје сагласност на радно време 

Установе, 

11) обавља и друге послове, у 

складу са законом, овом Одлуком и 

Статутом. 

          

             Члан 14. 

 

Општинско веће општине 

Књажевац обавља следеће 

послове: 

 

1) даје мишљење о Правилнику о 

организацији и систематизацији 

послова у Установи, 

2) обавља и друге послове, у 

складу са законом, овом Одлуком и 

Статутом. 

 

Председник општине Књажевац 

обавља следеће послове: 

 

1)  даје сагласност на Правилник о 

организацији и систематизацији 

послова у Установи, по претходно 

датом мишљењу Општинског већа. 

 

           Члан 15. 

 

              Установа је дужна да Скупштини 

општине Књажевац подноси годишњи 

Извештај о раду. 

              Независно од става 1. овог члана, 

Установа је дужан да поднесе Извештај о 

раду и други извештај из оквира своје 

делатности, кад то затражи извршни орган 

општине или Скупштина општине 

Књажевац. 

              Установа, односно његови органи, 

дужни су да поступе по предлозима 

оснивача који се односе на делатност 

Установе. 

              Надзор над радом Установе врши 

Општинска управа Књажевац. 

 

4. ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

 

          Члан 16. 

 

               Органи Установе су: 

- Управни одбор, као орган 

управљања, 

- Директор, као орган руковођења. 

 

       

        Члан 17. 

 

                У установи се образује и Савет 

родитеља, у складу са законом и Статутом 

Установе. 

               Установа има и стручне органе, 

који се одређују Статутом Установе. 
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4.1. УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ 

 

Члан 18. 
 
            Орган управљања у Установи је Управни 
одбор, који има девет чланова укључујући и 
председника, који обављају послове из своје 
надлежности без накнаде.  
 Орган управљања чине по три 
представника запослених, родитеља и оснивача. 
            Чланове органа управљања из реда 
запослених предлаже васпитно-образовно веће, а 
из реда родитеља савет родитеља, тајним 
изјашњавањем. 
            Председника Управног одбора бирају 
чланови, већином гласова од укупног броја чланова 
управног одбора. 
 Управни одбор именује и разрешава 
Скупштина општине Књажевац, на предлог 
овлашћеног предлагача, у складу са законом.   
            Министар именује Привремени управни 
одбор ако оснивач не именује Управни одбор до 
истека мандата претходно именованим члановима 
Управног одбора.  
 Мандат чланова Управног одбора је четири 
године. Поступак за именовање чланова покреће се 
најкасније три месеца пре истека мандата 
претходно именованим члановима, а предлог 
овлашћених предлагача доставља се Скупштини 
општине Књажевац најкасније месец дана пре 
истека мандата претходно именованим члановима.  
 Законом су прописани случајеви када лице 
не може бити предложено и именовано за члана 
Управног одбора.  
 

Члан 19. 
 

           Управни одбор:  
1) доноси Статут, правила понашања у Установи и 
друге опште акте и даје сагласност на акт о 
организацији и систематизацији послова, уз 
претходно дато мишљње репрезентативног 
синдиката;  
2) доноси предшколски програм, развојни план, 
годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом 
остваривању, вредновању и самовредновању;  
3) утврђује предлог финансијског плана;  
4) доноси финансијски план Установе, у складу са 
законом;  
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и 
извештај о извођењу излета и наставе у природи;  
6) расписује конкурс за избор директора Установе;  
7) даје мишљење и предлаже министру избор 
директора Установе;  
8) закључује са директором уговор из члана 124. 
став 1. Закона;  
9) одлучује о правима и обавезама директора 
Установе;  
10) доноси одлуку о проширењу делатности 
Установе;  
11) разматра поштовање општих принципа, 
остваривање циљева васпитања и образовања и 
стандарда постигнућа и предузима мере за 
побољшање услова рада и остваривање васпитно-
образовног рада;  
12) доноси план стручног усавршавања запослених 
и усваја извештај о његовом остваривању;  
13) одлучује по жалби на решење директора;  
14) одлучује о статусним променама; 

14) обавља и друге послове у складу са законом, 
актом о оснивању и овим статутом. 
 

Члан 20. 
 

           Управни одбор доноси одлуке већином 
гласова укупног броја чланова.  
 Управни одбор ради и одлучује у 
седницама. 
 Седницу Управног одбора сазива и њоме 
руководи председник Управног одбора. 
 У одсуству председника Управног одбора, 
његове послове обавља члан Управног одбора који 
буде одређен на самој седници Управног одбора. 
 Седницама Управног одбора присуствује и 
учествује у њиховом раду директор, секретар и 
представник синдиката без права одлучивања.  
 Управни одбор може да почне са радом ако 
постоји кворум, односно ако седници присуствује 
већина од укупног броја чланова. 
 Начин рада Управног одбора ближе се 
уређује Пословником о раду.  

О раду Управног одбора води се записник 
који садржи: место и време одржавања седнице, 
редни број седнице, имена присутних и одсутних 
чланова, дневни ред, кратак резиме расправе по 
појединим тачкама дневног реда, одлуке и закључке 
донете на седници. 
            Записничар је секретар Установе. 
            Записник потписују председник и записничар. 
            На првој наредној седници Управног одбора 
верификује се записник с претходне седнице, а 
директор Установе подноси извештај о извршавању 
одлука Управног одбора. 
 

Члан 21. 
 

            Скупштина oпштине Књажевац разрешиће, 
пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и 
председника или Управни одбор, на лични захтев 
члана, као и у случају да: 
 
1) Управни одбор доноси незаконите одлуке или не 
доноси одлуке које је на основу закона и статута 
дужан да доноси; 
2) члан Управног одбора неоправданим 
одсуствовањима или несавесним радом 
онемогућава рад Управног одбора; 
3) у поступку преиспитивања акта о именовању 
утврди неправилности; 
4) се покрене иницијатива за разрешење члана 
Управног одбора на предлог овлашћеног 
предлагача, односно због престанка основа по којем 
је именован у Управни одбор; 
 
5) наступи услов из члана 116. став 9. Закона. 
 
Испуњеност услова из става 1. тач. 1)-3) и 5) овог 
члана, утврђује просветни инспектор о чему 
обавештава надлежни орган оснивача. 
Изборни период новоименованог појединог члана 
органа управљања траје до истека мандата 
Управног одбора. 
Када Министарство утврди неправилности у 
поступку именовања, односно разрешења Управног 
одбора, Скупштина општине Књажевац дужна је да 
одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана 
достављања акта којим се налаже мера, отклони 
утврђене неправилности. 
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Ако Скупштина општине Књажевац не покрене 
поступак за преиспитивање акта о именовању, 
односно разрешењу органа управљања и не 
усагласи га са Законом, у року из става 4. овог 
члана, министар разрешава постојећи и именује 
привремени Управни одбор установе најкасније у 
року од 15 дана. 
 

4.2. ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ 

 

       Члан 22. 

 

        Директор руководи радом Установе.  

        Дужност директора Установе може да 

обавља лице које има образовање из члана 

140. ст. 1. и 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања (у даљем тексту: 

Закон) за васпитача или стручног 

сарадника, дозволу за рад васпитача или 

стручног сарадника, обуку и положен испит 

за директора Установе и најмање осам 

година рада у Предшколској установи на 

пословима васпитања и образовања након 

стеченог одговарајућег образовања.  

        Дужност директора Установе може да 

обавља и лице које има одговарајуће 

образовање из члана 140. став 3. Закона за 

васпитача, дозволу за рад васпитача или 

стручног сарадника, обуку и положен испит 

за директора Установе и најмање десет 

година рада у предшколској установи на 

пословима васпитања и образовања, након 

стеченог одговарајућег образовања.  

        Права, обавезе и одговорности 

директора утврђују се посебним уговором о 

међусобним правима и обавезама без 

заснивања радног односа. 

        Уговор са директором закључује 

управни одбор Установе, а у име Установе 

потписује га председник управног одбора. 

        Директору Установе мирује радни 

однос за време трајања два мандата и има 

право да се врати на послове које је 

обављао пре именовања.  

        Ако директору Установе коме мирује 

радни однос престане дужност због истека 

мандата или на лични захтев током трећег и 

сваког наредног мандата, распоређује се на 

послове који одговарају степену и врсти 

његовог образовања. 

        Ако нема одговарајућих послова, лице 

из става 7. овог члана остварује права као 

запослени за чијим радом је престала 

потреба, у складу са Законом. 

 

 Члан 23. 

 
        Министар именује директора Установе. 
        Директор се бира на основу конкурса. 
        Директор Установе бира се на период од 
четири године.  
        Мандат директора тече од дана ступања на 
дужност.  
        Конкурс за избор директора расписује управни 
одбор, најраније шест месеци, а најкасније четири 
месеца пре истека мандата директора.  

        Конкурс за избор директора објављује се у 
средствима јавног информисања. 
        Поступак избора директора детаљно се 
регулише Статутом Установе, у складу са законом. 
 

Члан 24. 
 
    Вршиоца дужности директора именује 
министар до избора новог директора у року од осам 
дана, од дана наступања разлога за именовање 
вршиоца дужности директора.  
 За вршиоца дужности директора може бити 
именовано лице које испуњава прописане услове за 
директора Установе, осим положеног испита за 
директора Установе, до избора директора, а 
 најдуже шест месеци.  
 Вршиоцу дужности директора Установе 
мирује радни однос на пословима са којих је 
постављен, за време док обавља ту дужност. 
 Након престанка дужности, вршилац 
дужности директора има право да се врати на 
послове које је обављао пре именовања.  
 Права, обавезе и одговорности директора 
Установе односе се и на вршиоца дужности 
директора.             
 

Члан 25. 
 

            Директор је одговоран за законитост рада и 
за успешно обављање делатности установе и за 
свој рад одговара оснивачу, управном одбору и 
надлежном министарству. 
 За свој рад директор одговара оснивачу, 
министру и Управном одбору. 
 Осим послова утврђених Законом и 
Статутом, директор:  
1) планира и организује остваривање програма 
васпитања и образовања и свих активности 
установе;  
2) одговоран је за обезбеђивање квалитета, 
самовредновање, стварање услова за спровођење 
спољашњег вредновања, остваривање стандарда 
постигнућа и унапређивање квалитета васпитно-
образовног рада;  
3) одговоран је за остваривање развојног плана 
установе;  
4) одлучује о коришћењу средстава утврђених 
финансијским планом и одговара за одобравање и 
наменско коришћење тих средстава, у складу са 
законом;  
5) сарађује са органима оснивача, организацијама и 
удружењима;  
6) организује и врши инструктивно - педагошко увид 
и прати квалитет васпитно-образовног рада и 
педагошке праксе и предузима мере за 
унапређивање и усавршавање рада васпитача и 
стручних сарадника;  
7) планира и прати стручно усавршавање 
запослених и спроводи поступак за стицање звања 
васпитача и стручног сарадника;  
8) предузима мере у случајевима повреда забрана 
прописаних чл. 110-113. Закона;  
9) предузима мере ради извршавања налога 
просветног инспектора и предлога просветног 
саветника, као и других инспекцијских органа;  
10) обавезан је да благовремено информише 
запослене, децу и родитеље, односно друге 
законске заступнике, стручне органе, управни одбор 
о свим питањима од интереса за рад установе у 
целини;  
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11) одговоран је за благовремен и тачан унос и 
одржавање ажурности базе података о установи у 
оквиру јединственог информационог система 
просвете;  
12) сазива и руководи седницама васпитно-
образовног већа, без права одлучивања;  
13) образује стручна тела и тимове, усмерава и 
усклађује рад стручних органа у установи;  
14) сарађује са родитељима, односно другим 
законским заступницима деце и саветом родитеља;  
15) редовно подноси извештаје о свом раду и раду 
установе управном одбору, најмање два пута 
годишње;  
16) одлучује о правима, обавезама и 
одговорностима запослених, у складу са Законом и 
другим законом.  
17) доноси општи акт о организацији и 
систематизацији послова, у складу са Законом;  
18) обезбеђује услове за остваривање права деце и 
запослених, у складу са Законом и другим законом;  
19) одлучује по жалби на решење конкурсне 
комисије за избор кандидата за пријем у радни 
однос;  
20) с репрезентативним синдикатом у Установи и 
представником оснивача Установе закључује 
колективни уговор код послодавца; 
21) доноси одлуку о покретању поступка јавне 
набавке и закључује уговор о јавној набавци са 
изабраним понуђачем; 
22) потписује уверења, уговоре и друга акта везана 
за пословање Установе; 
23) обавља и друге послове у складу са Законом и 
Статутом. 
 

Члан 26. 
 

 Дужност директора установе престаје 
истеком мандата, на лични захтев, навршавањем 65 
година живота и разрешењем.  
 Министар разрешава директора Установе 
из разлога прописаних чланом 128. став 7. Закона.  
 Одлуку о престанку дужности директора 
доноси министар. 
 
 

САВЕТ РОДИТЕЉА 

Члан 27. 
 
          У савет родитеља бира се по један 
представник родитеља, односно другог законског 
заступника детета из сваке васпитне групе. 
         Избор чланова савета родитеља врши се на 
родитељским састанцима на којима родитељи дају 
више предлога изјашњавајући се за сваки предлог 
појединачно и јавно. 
         Начин избора савета родитеља уређује се 
Статутом Установе. 
         Рад Савета родитеља уређује се Пословником 
о раду. 
 

Члан 28. 
 

            Представници савета родитеља бирају се 
сваке радне године.  
 Савет родитеља:  
1. предлаже представнике родитеља, односно 
других законских заступника деце у управни одбор;  
2. предлаже свог представника у све обавезне 
тимове установе;  

3. разматра предлог предшколског програма, 
развојног плана, годишњег плана рада установе;  
4. разматра извештаје о остваривању васпитно-
образовног рада, развојног плана, годишњег плана 
рада установе, самовредновању и спољашњем 
вредновању и спровођење мера за обезбеђивање и 
унапређивање квалитета васпитно-образовног рада;  
5. разматра намену коришћења средстава од 
донација и проширене делатности Установе;  
6. разматра и прати услове за рад Установе, услове 
за одрастање, безбедност и заштиту деце;  
7. учествује у прописивању мера, начина и поступка 
заштите и безбедности деце за време боравка у 
установи и свих активности које организује 
Установа;  
8. даје сагласност на програм излета и наставе у 
природи и разматра извештај о њиховом 
остваривању;  
9. предлаже представника и његовог заменика за 
општински савет родитеља;  
10. разматра и друга питања утврђена Статутом. 

 
Члан 29. 

 
 Родитељу, односно другом законском 
заступнику престаје чланство у савету родитеља 
ако престане основ за чланство, на лични захтев и 
ако из одређених разлога није у могућности да 
присуствује седницама савета родитеља.  
 Престанак основа за чланство у савету 
родитеља утврђује се на седници савета родитеља, 
о чему се доноси одлука и сачињава записник, а 
савет ће затражити да васпитна група чији је 
родитељ био представник изабере новог 
представника за члана савета.  
 На лични захтев родитељ, односно други 
законски заступник ће престати да буде члан савета 
родитеља подношењем писмене изјаве, као и у 
случају његове немогућности да присуствује 
седницама савета, што ће се на седници савета 
констатовати и покренути поступак за избор новог 
представника родитеља за члана савета. 
 
 
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 30. 

 
             У погледу права, обавеза и одговорности 
запослених у Установи, примењују се прописи о 
заосленима у јавним службама, ако законом није 
другачије одређено. 

 
Члан 31. 

 
              За све што није предвиђено овом Одлуком 
примењиваће се одредбе Закона о основама 
система образовања и васпитања и Закона о 
предшколском васпитању и образовању, као и 
других одговарајућих прописа. 

 
Члан 32. 

 

 Управни одбор Установе у обавези је да 
Статут и друга општа акта усагласи са законом и 
овом Одлуком у року од 60 дана од дана ступања на 
снагу ове Одлуке. 
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Члан 33. 
 

               Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о оснивању Предшколске 
установе ''Бајка'' Књажевац („Сл. лист општина'', 
број 8/1997, 25/2002, 13/2003 и 4/2005 и „Сл. лист 
општине Књажевац„ бр. 9/2010). 
 

Члан 34. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 

 
Број: 022 - 38/2018-01                                                                 
06.09.2018. године                                                                              
К њ а ж е в а ц  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р.  
5 

На основу члана 104. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС″, бр. 88/2017 и 27/2018-др. 
закон), члана 1. и 2. и 4. Уредбе о критеријумима за 
доношење акта о мрежи јавних предшколских 
установа и акта о мрежи јавних основних школа 
(„Службени гласник РС", број 21/2018), Елаборатa о 
мрежи јавних предшколских установа са седиштем 
на територији општине Књажевац, број 60-3/2018-06 
од 27.08.2018 године и члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 
4/2009 и 10/2015), Скупштина општине Књажевац, 
на седници одржаној 06.09.2018. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком утврђује се број и просторни 
распоред објеката јавних предшколских установа и 
васпитних група при основним школама у којима се 
обавља делатност предшколског васпитања и 
образовања на територији општине Књажевац (у 
даљем тексту мрежа предсколских установа), који у 
складу са законом и другим прописима испуњавају 
услове за обављање делатности предшколсксог 
васпитања и образовања. 
 

Члан 2. 
 

           Предшколско васпитање и образовање за 
децу узраста од 6 месеци до поласка у школу 
остварује се у предшколској установи у складу са 
основама програма предшколског васпитања и 
образовања. 
           Предшколска установа обавља делатност 
предшколског васпитања и образовања деце 
предшколског узраста, као и делатност којом се 
обезбеђује храна, нега, превентивно здравствена и 
социјална заштита деце предшколског узраста. 
  

Члан 3. 

 

            Мрежу јавних предшколских установа на 
територији општине Књажевац чине: 
-Предшколска установа „Бајка“ са седиштем у 
Књажевцу, улица Капларова 6, која обухвата 4 
вртића и 3 васпитне групе у издвојеним одељењима 
и то: 
 
 

Р. 
број 

Назив вртића седиште 

1. Дечји вртић 
„Црвенкапа“ 

Капларова 6, 
Књажевац 

2. Дечји вртић „Наша 
радост“ 

Пионирска 2, 
Књажевац 

3. Дечји вртић „Снежана“ Његошева 37а, 
Књажевац 

4. Дечји вртић „Колибри“ Минићево 

5. Васпитна група у 
издвојеном одељењу 
у Кални  
(полудневни боравак) 

У објекту школске 
зграде ОШ 
„Дубрава“, Кална 

6. Васпитна група у 
издвојеном одељењу 
у Књажевцу 
(полудневни боравак) 

У објекту школске 
зграде ОШ 
„Димитрије 
Тодоровић 
Каплар“, Лоле 
Рибара 12, 
Књажевац 

7. Васпитна група у 
издвојеном одељењу 
у Књажевцу 
(полудневни боравак) 

У објекту Основне 
школе „ Вук 
Караџић“, 
Омладинска 3, 
Књажевац 

 
 
 

Члан 4. 

 
Саставни део ове Одлуке је Елаборат о 

мрежи јавних предшколских установа са седиштем 
на територији  општине Књажевац, број 60-3/2018-
06 од 27.08.2018. године. 
 

Члан 5. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о мрежи предшколских установа на 
територији општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 10/11, 15/14 и 25/16). 

 
Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у „Сл. листу општине Књажевац“. 
 
Број: 022 - 32/2018-01                                                                     
06.09. 2018. године                                                                                 
К њ а ж е в а ц 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р.  
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Република Србија 
Општина Књажевац 
Одељење за привреду и 
друштвене делатности 
Број: 60-03/2018-06 
Дана, 27.08.2018. год. 
Књажевац 

 
 
 
 

 
 

Елаборат о мрежи јавних предшколских установа 
 са седиштем на територији општине Књажевац 

за период од 2018 до 2023. године 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Август 2018.  
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1. Приказ основних карактеристика општине Књажевац 

 

1.1 Географски подаци о општини Књажевац 

Књажевачки крај је насељен још у време праисторије, о чему сведоче станишта у Бараници, Шкодрином пољу, 
пећински цртеж коњаника у Габровници и други многобројни археолошки налази. Римско утврђење Timacum 
Minus код села Равна, са откопаним бедемима, деловима цивилног насеља, богатом некрополом, објашњава 
период историје књажевачког краја до времена средњег века.  

Из периода средњег века, појављује се први траг имена Гургусовац и под овим именом се помиње у турским 
пописима из 1455.године. Народна легенда каже да је ово име добио по голубима гривашима. 

Турци су овај крај освојили 1396. године и припојили га Видинском пашалуку, све до ослобођења од Tурака и 
припајањa матици Србији 1833. године. Граду је остала Гургусовачка кула, злогласни затвор за политичке 
затворенике, познатији као „Српска бастиља“. Кула је запаљена наредбом Књаза Милоша Обреновића, па су 
њему у част, грађани 1859. године променили име града у Књажевац. 

Други светски рат у Књажевцу је започео демонстрацијама и окупацијом града 11. априла 1941. године од стране 
Немачке и окупације Буџака од стране Бугарске. После дугих борби са бугарима и немцима Књажевац је коначно 
ослобођен 10. октобра 1944. године. 

Општина Књажевац се налази у источном делу Србије, уз границу са Републиком Бугарском, на простору који је 
географски и историјски познат као Тимочка крајина. Подручје општине Књажевац налази се на источној 
географској дужини од 22º 11´до 22º 41´, односно на северној географској ширини од 43º 20´ до 43º 45´. 

Општина Књажевац простире се на површини од 1.202 км². Просечна густина насељености је 26 становника по 
км

2
, што је сврстава у ретко насељене општине. Административни центар општине је Књажевац, а општина уз 

градско насеље обухвата и 85 сеоских насеља. Сам град се налази на саставу Трговишког и Сврљишког Тимока, 
који заједно према Зајечару чине Бели Тимок. 

Општина се граничи са општинама Зајечар, Бољевац, Сокобања, Сврљиг, Бела Паланка и Пирот. Значајан део 
граничног подручја општине представља граничну линију Републике Србије са Бугарском. 

На подручју општине се налази заштићено природно добро - Парк природе „Стара планина“. Највиша тачка на 
територији општине је Миџор, на Старој планини (2.169м надморске висине), који је и највиши врх у Републици 
Србији. Највећи део општине Књажевац припада брдско – планинском подручју. 

Књажевац је са другим градовима добро повезан друмским саобраћајем, а свакако најважнији путни правци су ка 
Зајечару и Нишу (државни пут IБ реда – Е771). Књажевац се налази у близини Коридора 10 (удаљен 45 км) и 
Коридора 4 (у Бугарској, удаљен 80 км). 

Кроз општину Књажевац пролази железничка пруга Ниш - Зајечар  - Прахово (пристаниште). 

 

1.2 Демографски подаци о општини Књажевац 

Према попису из 2011. године општина Књажевац има 31.491 становника, од чега 18.404 (58,4%) живи у самом 
граду, а 13.087 (41,6%) у сеоским насељима. 

Од укупног броја становника 15.361 (48,8%) су мушкарци, а 16.130 (51,2%) су жене. 

 

Према етничкој припадности, становништво општине чине припадници 19 нација, од чега су: Срби - 94,09%, Роми 
- 2,5 %, Македонци - 0,13 %, Бугари - 0,10 %, Хрвати - 0,07 %, Албанци - 0,07 %, Црногорци - 0,06 %, Власи - 0,06 
%, остали и неопредељени - 2,92 %. 

На основу података о унутрашњим миграцијама на територији Републике Србије у 2017. години (Републички 
завод за статистику), на територију општине Књажевац  досељено је 354 становника, док је одсељено 376 
становника (трајно пресељена лица из свог досадашњег сталног места становања у друго место становања, 
унутар граница Републике Србије). 

Општину Књажевац карактерише негативан природни прираштај, односно број умрлих становника је знатно већи 
од броја рођених становника на територији општине. 

Према последњем попису становништва од 2011. године, образовна структура становника општине Књажевац, 
старости 15 и више година је следећа: без школске спреме - 866 (3,1%), непотпуно основно образовање - 6.493 
(23 %), основно образовање - 6.396 (22,7 %), средње образовање - 11.576 (41,1 %), више образовање - 1.268 (4,5 
%), високо образовање – 1.510 (5,4 %), непознато – 67 (0,2 %).  Када су питању неписмена лица, у општини 
Књажевац , према попису из 2011. године, 670 лица је регистровано као неписмено, односно 2,13 % 
становништва.  

Укупно 11.390 становника сматра се радно способним становницима, од чега је 7.176 мушкараца (старости од 15-
64) и 4.214 жена (старости од 15-59).   
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1.3 Економске карактеристике општине Књажевац 

У општини Књажевац су заступљене све привреде гране и то: индустрија, пољопривреда, туризам,  трговина, 
угоститељство итд.  У погледу привредне развијености, доминантне привредне гране су:  обућарска, текстилна, 
дрвопрерађивачка, прехрамбена, док је у мањој мери заступљена металопрерађивачка индустрија. 

Најзначајнија предузећа, односно носиоци привредног развоја у општини су: Falc East (обућарска индустрија), 
S.C.S Plus doo (дрвопрерађивачка индустрија), Progetti doo (обућарска индустрија), Џервин доо (пољопривреда), 
Тимомед  доо (прехрамбена индустрија). 

Укупан број запослених у 2017. години (годишњи просек) износио је 6.281 лица (подаци РЗС). 

Просечна бруто зарада по запосленом у општини Књажевац, у месецу децембру 2017. године износила је 
47.709,00 динара, односно нето просечана зарада по запосленом 34.935,00 динара (подаци РЗС). 

Број незапослених лица на територији општине Књажевац , у мају 2018. године, износио је 3.227 од чега 1.744 
(54%) мушкарца и 1.483 (46%) жена.  

 

1.4 Културне карактеристике општине Књажевац 

Општина Књажевац је општина са богатом културном традицијом , односно општина која је по културним 
дешавањима позната у региону, али и на територији целе Србије и суседне Бугарске, са којом се општина 
граничи. 

 У обављању делатности од општег интереса у области културе, и целокупан културни живот, на територији 
општине Књажевац, одвија се преко установа културе: Дом културе ,,Књажевац“, Фестивал културе младих 
Србије као удружење грађана, Завичајни Музеј Књажевац и народна библиотека „Његош“. 

 

Од активних појединаца – ствараоца, свакако треба издвојити Драгослава Живковића и Стојана Богдановића. 

 

1.5 Спортске карактеристике општине Књажевац 

На територији општине Књажевац, Спортски савез је задужен за област спорта и спортских активности. Спортски 
савез окупља 28 активних клубова, односно око 3.000 спортиста на територији општине Књажевац  кроз  преко 25 
спортских грана : фудбал, кошарка, рукомет, одбојка, скијање, сновборд,  дизање тегова, карате, џудо, аикидо, 
теквондо, бразилска џиуџица, шах, спортски риболов, параглајдинг, планинарство, гимнастика, мали фудбал, 
бодибилдинг, пливање, рафтинг, стрељаштво и друге.  У сарадњи са својим члановима Спортски савез 
Књажевца организује или помаже организацију спортских  такмичења, и рекреативних активности; помаже 
учешће својих чланова на интернационалним такмичењима, организује и помаже у организацији спортско 
рекреативних активности школског и предшколског узраста и друго. 

 

2. Приказ јавних установа предшколског образовања и васпитања на територији општине 

2.1 Предшколско образовање на територији општине Књажевац  

Општина Књажевац, као свака локална самоуправа на територији Републике Србије је имала обавезу, да на 
основу члана 45. Става 2. Закона о друштвеној бризи о деци („Сл. Гласник РС„ број 42/92, 29/93, 53/93, 67/93, 
28/94) оснује предшколску установу за друштвену бригу о деци која организује боравак, предшколско образовање 
и васпитање и превентивну здравствену заштиту деце предшколског узраста. У периоду од 1995. године до 1997. 
године послови и задаци друштвене бриге о деци били су поверени Дому ученика средњих школа. Из тог разлога 
општина Књажевац је на седници Скупштине општине Књажевац 27.06.1997. године донела Одлуку о оснивању 
Предшколске установе за друштвену бригу о деци „Радмила Николић“ у Књажевцу, са седиштем у улици 
Капларова бр. 6 у Књажевцу. На седници скупштине општине Књажевац, која је одржана 30.12.2002. године 
изгласана је Одлука о измени одлуке о оснивању предшколске установе „Радмила Николић“, у којој ова установа 
мења назив у Предшколска установа за друштвену бригу о деци „Бајка“. Од тада, до данас, ова установа обавља  
послове друштвене бриге о деци предшколског узраста, а општина Књажевац, као оснивач установе, води бригу 
о раду ове установе, као и о условима у којима установа послује у складу са законским прописима на територији 
Републике Србије. 

У саставу јавне предшколске установе „Бајка“ налазе се 4 вртића за бригу о деци: дечји вртић „Црвенкапа“, где је 
и седиште предшколске установе „Бајка“, дечји вртић „Снежана“ и дечји вртић „Наша радост“ су вртићи, који се 
налазе на територији самог града. У саставу јавне предшколске установе „Бајка“ је и дечји вртић „Колибри“, који 
се налази на територији насеља Минићево. 

Предшколска установа „Бајка“ обавља делатност предшколског васпитања и образовања деце предшколског 
узраста на територији целокупне општине. У оквиру ове делатности, обавља и делатност, којом се обезбеђује 
храна, нега, превентивна здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста. 
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2.2 Мрежа јавних предшколских установа на територији општине Књажевац 

Предшколско васпитање и образовање на територији општине Књажевац остварује се за децу узраста од 6 
месееци до поласка у школу и остварује се у јавним прешколским установама у складу са основама програма 
предшколског васпитања и образовања. 

 

Мрежу јавних предшколских установа на територији општине Књажевац, односно број и просторни распоред 
објеката јавних предшколских установа и васпитних група при основним школама, у којима се обавља делатност 
предшколског васпитања и образовања, чине: предшколска установа „Бајка“, са седиштем у Књажевцу, улица 
Капларова бр. 6, која обухвата 4 вртића и 3 васпитне групе у издвојеним одељењима (у склопу основних школа). 
 

 Јавне предшколске установе, односно објекти за прешколско васпитање и образовање  

Ред.Бр. Назив вртића Седиште и адреса 

1. Дечји вртић „Црвенкапа“ Књажевац, Капларова бр. 6 

2. Дечји вртић „Наша радост“ Књажевац, Пионирска бр. 2 

3. Дечји вртић „Снежана“ Књажевац, Његошева бр. 37а 

4. Дечји вртић „Колибри“ Минићево 

5. 
Васпитна група у издвојеном одељењу у 

Књажевцу (полудневни боравак) 

У објекту школске зграде ОШ „Димитрије 
Тодоровић Каплар“, Књажевац, Лоле Рибара 

бр. 12 

6. 
Васпитна група у издвојеном одељењу у 

Књажевцу (полудневни боравак) 
У објекту школске зграде ОШ „Вук Караџић“, 

Књажевац, Омладинска бр. 3 

7. 
Васпитна група у издвојеном одељењу у Кални ( 

полудневни боравак) 
У објекту школске зграде ОШ „Дубрава“, Кална 

 
 

3. Развојни план мреже јавних предшколских установа на територији општине Књажевац 

 
3.1 Кретање броја деце рођене у општини Књажевац у периоду од  2010. године до 2017. 

године 

Број деце рођене на територији општине Књажевац, почев од 2010 – 2017. године  

Календарска година Број рођене деце 

2010 257 

2011 267 

2012 257 

2013 173 

2014 184 

2015 169 

2016 187 

2017 147 

Извор: Матична служба општине Књажевац 
 
Просечан број рођене деце у периоду 2010 – 2017. године износи 205. 
Број деце рођене од 2010 до 2017. године на територији општине Књажевац креће се у распону од најмање 
рођене деце - 147 (рођене 2017. године), до највише рођене деце - 267 (2011. године). Посматрајући наведени 
период може се закључити да тренд рађања деце драстично опада након 2013. године, односно да је просечан 
број деце рођених у периоду 2013 – 2017. знатно мањи од осмогодишњег просека, и износи 172 деце.    
 

3.2 Укупан број деце уписаних у јавним предшколским установама од школске 2011/2012 до 
2018/2019 године, са пројекцијом за наредних 5 година 

 
У јавним предшколским установама на територији општине Књажевац уписују се деца узраста од 6 месеци до 
поласка у први разред основне школе. Упис деце врши се априла месеца текуће године. 
Број деце уписаних у јавну предшколску установу „Бајка“ на територији општине Књажевац, у периоду од 
2011/2012 до 2018/2019. године, са пројекцијом за наредних 5 година: 
 
Предшколска установа „Бајка“ 
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Школска година Број уписане деце 

2011/2012 673 

2012/2013 695 

2013/2014 695 

2014/2015 693 

2015/2016 702 

2016/2017 694 

2017/2018 697 

2018/2019 708 

2019/2020* 709 

2020/2021* 712 

2021/2022* 715 

2022/2023* 718 

2023/2024* 721 

Пројекција урађена на основу линеарног тренда 
 
Графички приказ броја уписане деце у ПУ „Бајка“, са пројекцијом за наредних 5 година 

 
 

Просечан број деце уписаних у предшколску установу „Бајка“, у периоду 2011/2012 до 2018/2019. године, износи 
695. Просечан број група у предшколској установи „Бајка“ је 31. 

У школској 2018/2019. години у предшколској установи „Бајка“, која обухвата све дечје вртиће и васпитне групе на 
територији општине, уписано је 708 детета у 30 група, узраста од 6 месеци до поласка у први разред основне 
школе. 

Посматрајући претходну школску 2017/2018. годину у којој је било уписано 697 деце у 31 групи, може се 
закључити да је се број деце у вртићима повећао за 11. 

На основу линеарног тренда, може се закључити да се број деце, која похађају предшколску установу из године у 
годину повећава, што се може очекивати и за наредни петогодишњи период. 

 

Са друге стране, број деце узраста од 0-6 године, на територији општине Књажевац у периоду од 2012 до 2016. 
године, са пројекцијом за наредне 5 године изгледа овако: 

Година  Број деце узраста од 0-6 година старости 

2012 1469 

2013 1453 

2014 1439 

2015 1430 

673 

695 695 693 

702 

694 697 

708 709 712 715 718 721 

640
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660
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690
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720

730

Број уписане деце у ПУ Бајка 

Број уписане деце у ПУ 
Бајка 

Linear (Број уписане деце у 
ПУ Бајка) 
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2016 1417 

2017* 1404 

2018* 1391 

2019* 1378 

2020* 1366 

2021* 1353 

2022* 1340 

2023* 1328 

Извор: РЗС (Републички завод за статистику) 

*Пројекција урађена на основу линеарног тренда 

На основу пројекције линеарног тренда до 2023. године, види се да ће на територији општине Књажевац, број 
деце и даље линеарно опадати. С обзиром на постојећи капацитет предшколске установе (око 700 детета), може 
се закључити да је упркос томе, потребно извршити проширење постојећих капацитета, како би се свој деци 
обезбедила могућност за предшколским образовањем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графички приказ броја деце узраста од 0-6 година старости на територији општине Кажевац, са пројекцијом до 
2023. године 

 
 
 
 

3.3 Средњерочни план оптимализације мреже јавних предшколских установа на територији 
општине Књажевац у наредних пет година (са закључком) 

 
Средњерочни план оптимализације мреже јавних предшколских установа на територији општине Књажевац у 
наредних пет година (полазећи од анализе постојећег стања, броја предшколских установа на територији 
општине, као и потреба општине за предшколским установама у наредном периоду), огледа се у следећим 
ставовима и закључцима: 
 

1469 
1453 

1439 
1430 

1417 
1404 

1391 
1378 

1366 
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1340 
1328 
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2012.2013.2014.2015.2016.2017.2018.2019.2020.2021.2022.2023.

Број деце узраста од 0-6 година старости 

Број деце узраста од 0-6 
година старости 
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 Постојећа мрежа јавних предшколских установа, у оквиру ПУ „Бајка“, коју чине 4 дечја вртића и 3 

васпитне групе у издвојеним одељењима на територији општине Књажевац, може се сматрати 

оптималним решењем у погледу броја објеката на територији општине. 

 

 Имајући у виду просечан број деце узраста од  0 - 6 година, и чињенице да су капацитети постојећих 

дечјих вртића знатно мањи, у наредном периоду потребно је проширити капацитете постојећих објеката, 

чиме би се омогућило формирање већег броја група. Реална потреба предшколске установе је 

проширење капацитета за 2-3 групе, јер сваке године око 50 деце остане ускраћено за предшколско 

образовање, на основу евиденције саме предшколске установе „Бајка“.  

 

 У наредном периоду општина Књажевац ће пратити развојне програме и програме у области 

предшколског васпитања и образовања на нивоу државе; пратиће друштвена и економска кретања на 

подручју општине; учествоваће у изради локалних пројеката, планова и др, из области предшколског 

образовања; за подручје предшколског образовања и васпитања, примењиваће законска решења и у 

складу са тим прилагођавати и утврђивати подручја предшколских установа, њихов број и просторни 

распоред на територији општине Књажевац. 

 
 
 
 
Обрадио: Милан Јеленковић 
 
           РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                 Марија Јеленковић 
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На основу члана 104. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС″, бр. 88/2017 и 27/2018-др. 
закон), члана 1. и 2. и 4. Уредбе о критеријумима за 
доношење акта о мрежи јавних предшколских 
установа и акта о мрежи јавних основних школа 
(„Службени гласник РС", број 21/2018), Елабората о 
мрежи јавних основних школа са седиштем на 
територији општине Књажевац број 610-15/2018-06 
од 27.08.2018. године и члана 30. Статута општине 
Књажевац („Службени лист општине Књажевац″, 
број 4/2009 и 10/2015), Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној 06.09.2018. године, 
донела је 
 
 

ОДЛУКУ  
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 
 

Члан 1. 

               Овом одлуком утврђује се број и просторни 
распоред јавних основних школа, школа за основно 
музичко образовање и школе за основно 
образовање одраслих на територији општине 
Књажевац (у даљем тексту: мрежа јавних основних 
школа).  
 

Члан 2.  

                 Основно образовање и васпитање траје 
осам година у два образовна циклуса, по четири 
године - у првом циклусу остварује се као разредна, 
а у другом циклусу као предметна настава.  
Основно образовање и васпитање у осмогодишњем 
трајању остварује се у четири јавне основне школе: 
ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“, ОШ „Вук 
Караџић“,  ОШ „Дубрава“ и ОШ „Младост“ (за 
ученике са поремећајима у понашању). 
                 Основно музичко образовање и 
васпитање остварује се у Школи за основно музичко 
образовање „Предраг Милошевић“. 
                Функционално основно образовање 
одраслих у првом, другом и трећем циклусу 
остварује се у основној школи „Младост“. 
                Мрежу јавних основних школа чине јавне 
основне школе које делатност основног образовања 
и васпитања обављају у седишту и ван седишта, 
организовањем издвојених одељења и то:  

а) Јавне основне школе  

Ред. 
бр.  

Назив 
школе  

Седиште и 
адреса  

Издв. 
одељ.  

Разредн
ост  

1.  „Димитрије 
Тодоровић 
Каплар“ 

Књажевац, 
Лоле 
Рибара 12 

   I-VIII  

2.      Вина I-IV  

3.      Балановац I-IV 

4.      Валевац I-IV 

5.      Штипина I-IV 

Напомена: У матичној школи постоји одељење за 

образовање ученика са сметњама у развоју I-VIII  

Ред. 
бр.  

Назив 
школе  

Седиште и 
адреса  

Издв. 
одељ.  

Разредн
ост  

1.  „Вук 
Караџић“ 

Омладинска 
3 

 I-VIII  

2.    Подвис I- IV  

3.    Васиљ I-IV 

 

 

Ред. 
бр.  

Назив 
школе  

Седиште и 
адреса  

Издв. 
одељ.  

Разредно
ст  

1.  „Дубрава“ Књажевац, 
Ивана 
Милутиновића 
бб 

   I-VIII  

2.    Минићево I-VIII  

3.    Кална I-VIII 

4.    Д. Зуниче I-IV 

5.    Г. Зуниче I-IV 

 

Ред. 
бр.  

Назив 
школе  

Седиште и 
адреса  

Издв. 
одељ.  

Разредност  

1.  „Младост“ Књажевац, 
Боре 
Станковића 
бб 

   I-VIII  

в) Основно музичко образовање  

Ред. 
бр.  

Назив школе  Седиште и 
адреса  

Издв. 
одељ.  

Разредност  

1.  „Предраг 
Милошевић“ 

Књажевац, 
Кеј Вељка 
Влаховића 
19 

   I-VI  

г) Основно образовање одраслих 

по моделу функционалног основног образовања у 
првом, другом и трећем циклусу остварује се у 
оквиру:  

Ред. 
бр.  

Назив 
школе  

Седиште и 
адреса  

Издв. 
одељ.  

Разредност  

1.  „Младост“ Књажевац, 
Боре 
Станковића 
бб 

   I-VIII  

 
 

Члан 3. 
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             Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о мрежи основних школа на територији 
општине Књажевац („Службени лист општине 
Књажевац", бр. 10/2011).  
 
 

Члан 4. 

              Саставни део ове Одлуке је Елаборат о 
мрежи јавних основних школа са седиштем на 
територији општине Књажевац број 610-15/2018-06 
од 27.08.2018. године. 
 
 

Члан 5. 

              Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“,а примењиваће се од дана добијања 
сагласности Министарства науке, просвете и 
технолошког развоја. 
 
Број: 022-31/2018-01                                                                      
06.09. 2018. године                                                                                 
К њ а ж е в а ц 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р.  
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1. Приказ основних карактеристика општине Књажевац 

 

1.1 Географски подаци о општини Књажевац 

Књажевачки крај је насељен још у време праисторије, о чему сведоче станишта у Бараници, Шкодрином пољу, 
пећински цртеж коњаника у Габровници и други многобројни археолошки налази. Римско утврђење Timacum 
Minus код села Равна, са откопаним бедемима, деловима цивилног насеља, богатом некрополом, објашњава 
период историје књажевачког краја до времена средњег века.  

Из периода средњег века, појављује се први траг имена Гургусовац и под овим именом се помиње у турским 
пописима из 1455.године. Народна легенда каже да је ово име добио по голубима гривашима. 

Турци су овај крај освојили 1396.године и припојили га Видинском пашалуку, све до ослобођења од турака и 
припајање матици Србији 1833.године. Граду је остала Гургусовачка кула, злогласни затвор за политичке 
затворенике, познатији као „Српска бастиља“. Кула је запаљена наредбом Књаза Милоша Обреновића, па су 
њему у част, грађани 1859.године променили име града у Књажевац. 

Други светски рат у Књажевцу је започео демонстрацијама и окупацијом града 11. априла 1941.године од стране 
Немачке и окупације Буџака од стране Бугарске. После дугих борби са бугарима и немцима Књажевац је коначно 
ослобођен 10. октобра 1944.године. 

Општина Књажевац се налази у источном делу Србије, уз границу са Републиком Бугарском, на простору који је 
географски и историјски познат као Тимочка крајина. Подручје општине Књажевац налази се на источној 
географској дужини од 22º 11´до 22º 41´, односно на северној географској ширини од 43º 20´ до 43º 45´. 

Општина Књажевац простире се на површини од 1.202 км². Просечна густина насељености је 26 становника по 
км

2
, што је сврстава у ретко насељене општине. Административни центар општине је Књажевац, а општина уз 

градско насеље обухвата и 85 сеоских насеља. Сам град се налази на саставу Трговишког и Сврљишког Тимока, 
који заједно према Зајечару чине Бели Тимок. 

Општина се граничи са општинама Зајечар, Бољевац, Сокобања, Сврљиг, Бела Паланка и Пирот. Значајан део 
граничног подручја општине представља граничну линију Републике Србије са Бугарском. 

На подручју општине се налази заштићено природно добро - Парк природе „Стара планина“. Највиша тачка на 
територији општине је Миџор, на Старој планини (2.169м надморске висине), који је и највиши врх у Републици 
Србији. Највећи део општине Књажевац припада брдско – планинском подручју. 

Књажевац је са другим градовима добро повезан друмским саобраћајем, а свакако најважнији путни правци су ка 
Зајечару и Нишу (државни пут IБ реда – Е771). Књажевац се налази у близини  

Коридора 10 (удаљен 45 км) и Коридора 4 (у Бугарској, удаљен 80 км). 

Кроз општину Књажевац пролази железничка пруга Ниш - Зајечар  - Прахово (пристаниште). 

 

1.2 Демографски подаци о општини Књажевац 

Према попису из 2011. Године општина Књажевац има 31.491 становника, од чега 18.404 (58,4%) живи у самом 
граду, а 13.087 (41,6%) у сеоским насељима. 

Од укупног броја становника 15.361 (48,8%) су мушкарци, а 16.130 (51,2%) су жене. 

 

Према етничкој припадности, становништво општине чине припадници 19 нација, од чега су: Срби - 94,09%, Роми 
- 2,5 %, Македонци - 0,13 %, Бугари - 0,10 %, Хрвати - 0,07 %, Албанци - 0,07 %, Црногорци - 0,06 %, Власи - 0,06 
%, остали и неопредељени - 2,92 %. 

На основу података о унутрашњим миграцијама на територији Републике Србије у 2017. Години (Републички 
завод за статистику), на територији општине Књажевац  досељено је 354 становника, док је одсељено 376 
становника (трајно пресељена лица из свог досадашњег сталног места становања у друго место становања, 
унутар граница Републике Србије). 

Општину Књажевац карактерише негативан природни прираштај, односно број умрлих становника је знатно већи 
од броја рођених становника на територији општине. 

Према последњем попису становништва од 2011. године, образовна структура становника општине Књажевац, 
старости 15 и више година је следећа:  без школске спреме - 866 (3,1%), непотпуно основно образовање - 6.493 
(23 %), основно образовање - 6.396 (22,7 %), средње образовање - 11.576 (41,1 %), више образовање - 1.268 (4,5 
%), високо образовање – 1.510 (5,4 %), непознато – 67 (0,2 %).  Када су питању неписмена лица, у општини 
Књажевац , према попису из 2011. године, 670 лица је регистровано као неписмено, односно 2,13 % 
становништва.  
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Укупно 11.390 становника сматра се радно способним становницима, од чега је 7.176 мушкараца (старости од 15-
64) и 4.214 жена (старости од 15-59).   

 

1.3 Економске карактеристике општине Књажевац 

О општини Књажевац су заступљене све привреде гране и то: индустрија, пољопривреда, туризам,  трговина, 
угоститељство итд.  У погледу привредне развијености , доминантне привредне гране су:  обућарска, текстилна, 
дрвопрерађивачка, прехрамбена, док је у мањој мери заступљена металопрерађивачка индустрија. 

Најзначајнија предузећа, односно носиоци привредног развоја у општини су: Falc East (обућарска индустрија), 
S.C.S Plus doo (дрвопрерађивачка индустрија), Progetti doo (обућарска индустрија), Џервин доо (пољопривреда), 
Тимомед  доо (прехрамбена индустрија). 

Укупан број запослених у 2017. Години (годишњи росек) износио је 6.281 лица (подаци РЗС). 

Просечна бруто зарада по запосленом у општини Књажевац, у месецу децембру 2017. године износила је 
47.709,00 динара, односно нето просечана зарада по запосленом 34.935,00 динара (подаци РЗС). 

Број незапослених лица на територији општине Књажевац , у мају 2018. године, износио је 3.227 од чега 1.744 
(54%) мушкарца и 1.483 (46%) жена.  

 

1.4 Културне карактеристике општине Књажевац 

Општина Књажевац је општина са богатом културном традицијом , односно општина која је по културним 
дешавањима позната у региону, али и на територији целе Србије и суседне Бугарске, са којом се општина 
граничи. 

 У обављању делатности од општег интереса у области културе, и целокупан културни живот, на територији 
општине Књажевац, одвија се преко установа културе: Дом културе ,,Књажевац“, Фестивал културе младих 
Србије као удружење грађана, Завичајни Музеј Књажевац и народна библиотека „Његош“. Од активних 
појединаца – ствараоца, свакако треба издвојити Драгослава Живковића и Стојана Богдановића. 

 

1.5 Спортске карактеристике општине Књажевац 

На територији општине Књажевац, Спортски савез је задужен за област спорта и спортских активности. Спортски 
савез окупља 28 активних клубова, односно око 3.000 спортиста на територији општине Књажевац  кроз  преко 25 
спортских грана : фудбал, кошарка, рукомет, одбојка, скијање, сноуборд,  дизање тегова, карате, џудо, аикидо, 
теквондо, бразилска џиуџица, шах, спортски риболов, параглајдинг, планинарство, гимнастика, мали фудбал, 
бодибилдинг, пливање, рафтинг, стрељаштво и друге.  У сарадњи са својим члановима Спортски савез 
Књажевца организује или помаже организацију спортских  такмичења, и рекреативних активности; помаже 
учешће својих чланова на интернационалним такмичењима, организује и помаже у организацији спортско 
рекреативних активности школског и предшколског узраста и друго. 

 
2. Приказ установа основног образовања и васпитања на територији општине Књажевац 

 
2.1 Образовна делатност у општини Књажевац 

Након ослобођења од Турака у Књажевцу (тадашњем Гургусовцу) није било школе. Првооснована школа била је 
приватна, да би 1835. године била претворена у државну.  

Прва школа се налазила на месту где је данас седиште ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“. Тадашњу школу су 
похађала само мушка деца, све до 1851. године, када је у Гургусовцу основана прва приватна женска школа. 

Пола века описмењавања у Књажевцу (1835-1885) дало је велике резултате. Године 1884. Књажевац је имао 
3.570 становника, међу којима је писмено било њих 2.874 (80%), што је, свакако, било резултат обавезног 
образовања. 

Оваква ситуација задржала се све до Првог светског рата, да би након њега дошло до отварања већег броја 
школа и у сеоским насељима. У време ратова, долазило је до прекида у раду школа. Године 1915. бугарска 
војска је заузела територију града Књажевца, па су српска деца приморавана да наставу похађају на језику 
окупатора. Одржавање наставе на матерњем језику успостављено је октобра 1918. године. 

Изградња садашње зграде школе започета је још 1910. године, за потребе рада основне школе, али је по 
завршетку градње (1923), уступљена тадашњој Гимназији. 

Како се број деце која су похађала основну школу стално повећавао, 1952. Године, две постојеће основне 
градске школе бивају пресељене у ову зграду. Већ 1955. године ове две школе обједињују се у једну установу за 
стицање основног образовања – Основну школу „Димитрије Тодоровић Каплар“. 

У периоду 1958 -1961. године извршена је доградња школског простора. Већ половином седме деценије, 
ученички простор није задовољавао потребе савремене наставе, и 1973. године, донета је одлука о формирању 
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нове основне школе. Одлучено је да школа добије назив „Тимочки партизани“, по Тимочко – заглавском 
партизанском одреду, који се храбро супротставио непријатељу у току другог светског рата. 

Почетак 90-их година у знаку је пораста броја деце. Школске 1992/1993 године, основну школу „Тимочки 
партизани“ похађа 1.470 ученика, што је највећи број забележен у историји школе. Из тог разлога 1993. године 
почиње са радом и трећа основна школа „Дубрава“, чиме је смањен број деце у школи „Тимочки партизани“. Од 
2003. године, школа „Тимочки партизани“, мења назив и добија ново име „Вук Караџић“, по великану наше 
културе и књижевности. 
Четврта основна школа „Младост“  у општини Књажевац послује у оквиру Завода за васпитање деце и омладине. 
У оквиру ове основне школе врши се образовање одраслих, за све полазнике преко 15 година, који нису 
завршили основно образовање. 
 
Основна музичка школа у Књажевцу основана је 19.11.1980. године. Од 1994. године школа добија свој назив 
Школа за основно музичко образовање „Предраг Милошевић“, по истакнутом композитору, пијанисти и диригенту, 
рођеном у Књажевцу. 
  

2.2 Мрежа јавних основних школа 

Мрежу јавних основних школа на територији општине Књажевац сачињавају четири јавне основне школе: ОШ 
„Димитрије Тодоровић Каплар“, ОШ „Вук Караџић“,  ОШ „Дубрава“ и ОШ „Младост“ (за ученике са поремећајима у 
понашању). 

Основно музичко образовање и васпитање остварује се у Школи за основно музичко образовање „Предраг 
Милошевић“. 

Функционално основно образовање одраслих у првом, другом и трећем циклусу остварује се у основној школи 
„Младост“. 

Мрежу јавних основних школа чине јавне основне школе које делатност основног образовања и васпитања 
обављају у седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења и то:  
 

а) Јавне основне школе  
 

Ред.Бр. Назив школе Седиште и адреса 
Издв. 

одељење 
Разредност 

1. „Димитрије Тодоровић Каплар“ Књажевац, Лоле Рибара бр.12  I-VIII 

2.   Вина I-IV 

3.   Балановац I-IV 

4.   Валевац I-IV 

5.   Штипина I-IV 

Напомена:  У матичној школи постоји одељење за образовање ученика са сметњама у развоју I-VIII 

 

Ред.Бр. Назив школе Седиште и адреса 
Издв. 

одељење 
Разредност 

1. „Вук Караџић“ Омладинска бр.3  I-VIII 

2.   Подвис I-IV 

3.   Васиљ I-IV 

 
 

Ред.бр Назив школе Седиште и адреса 
Издв. 

одељење 
Разредност 

1. „Дубрава“ 
Књажевац, Ивана 
Милутиновића бб 

 I-VIII 

2.   Минићево I-VIII 

3.   Кална I-VIII 

4.   Д. Зуниче I-IV 
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5.   Г. Зуниче I-IV 

 

Ред.бр Назив школе Седиште и адреса 
Издв. 

одељења 
Разредност 

1. „Младост“ 
Књажевац, Боре Станковића 

бр. 60 
 I-VIII 

б) Основно музичко образовање 

Ред.бр Назив школе Седиште и адреса 
Издв. 

одељење 
Разредност 

1. „Предраг Милошевић“ 
Књажевац, Кеј Вељка 

Влаховића бр. 19 
 I-VI 

в) Основно образовање одраслих 

по моделу функционалног основног образовања у првом, другом и трећем циклусу остварује се у оквиру:  

Ред.бр Назив школе Седиште и адреса 
Издв. 

одељење 
Разредност 

1. „Младост“ 
Књажевац, Боре Станковића 

бр. 60 
 I-VIII 

 
 

2.3 Анализа броја ученика и одељења у јавним основним школама на територији општине 
Књажевац 

У први разред школске 2018/2019. године у основним школама са издвојеним одељењима на територији општине 
Књажевац уписано је 203 ученика, у 10 одељења, што је за 5 ученика мање него што је било уписано у основне 
школе 2017/2018. године. 

Од  I-VIII разреда, школске 2018/2019. године, укупно је уписано у основним школама 1.704 ученика у оквиру 92 
одељења, док је школске 2017/2018. године било уписано 1.718 ученика у 93 одељења. На основу овога се 
закључује да је укупан број ученика смањен за 14 ученика и 1 одељење. Просечан број ученика од I-VIII разреда, 
школске 2018/2019. године износи 19 ученика по одељењу.  

У основној школи „Димитрије Тодоровић Каплар“, која у свом саставу има и издвојена одељења у Вини, 
Балановцу, Валевцу и Штипини, у овој школској години, реално је очекивати да се у наредном периоду затвори и 
одељење у Балановцу. 

Укупан број ученика уписаних у први разред основне музичке школе „Предраг Милошевић“, у школској 2018/2019. 
години износи 58. Први разред похађали су ученици по следећим одсецима: одсек клавира - 18 ученика, одсек 
гитаре - 14 ученика, одсек хармонике - 10 ученика, одсек виолине - 9 ученика и дувачки одсек - 7 ученика 
(кларинет 3 и труба 4). 

У односу на школску 2017/2018. годину број уписаних ученика у први разред је се повећао за 7 ученика. Такође, у 
односу на претходну школску годину, за школску 2018/2019. годину, веће је интересовање ученика за одсек 
виолина и дувачки одсек (кларинет и труба).  

Школску 2018/2019. годину, у основној музичкој школи „Предраг Милошевић, похађаће укупно 212 ученика од I-VI 
разреда и 10 ученика припремног програма. Упоређујући са претходном школском годином (2017/2018), коју је 
завршило 174 ученика, број ученика уписаних у новој школској години је се повећао за 38 ученика. 
 
Основну школу „Младост“ у Књажевцу похађају ученици са поремећајима у понашању, као и васпитно запуштена 
деца која су по упуту Центара за социјални рад са територије целе Србије, корисници Завода за васпитање деце 
и омладине у Књажевцу. Како би се омогућило несметано функционисање школе, а имајући у виду да Центри за 
социјални рад упућују децу током целе школске године у Завод, као и да се за поједине ученике раскидају 
уговори о смештају, формирано је једно комбиновано одељење за ученике од I-IV разреда. У школској 2018/2019. 
години уписан је 1 ученик првог разреда. 
 
Укупан број ученика од првог до осмог разреда ОШ „Младост“ 

Школска година Број ученика од I до VIII разреда Укупан број одељења 

2017/2018 36 5 

2018/2019 34 5 

Извор: ОШ „Младост“ 
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Укупан број уписаних ученика у основној школи „Младост“ за школску 2018/2019. годину износи 34 и распоређени 
су у 5 одељења. Прошле школске године 2017/2018, укупно је било уписано 36 ученика у 5 одељења. Ученици се 
уписују током целе школске године, у зависности од тога када Завод за васпитање деце и омладине закључи 
уговор са Центром за социјални рад за нове кориснике. Углавном су то васпитно запуштена деца са 
поремећајима у понашању, која захтевају рад по ИОП-у (инклузивно образовање), и због тога је мали број 
ученика по одељењима. 

У основној школи „Младост“ се поред редовног образовања спроводи и основно образовање одраслих у три 
циклуса. Први циклус обухвата градиво од првог до четвртог разреда, други циклус  градиво петог и шестог 
разреда, док се у трећем циклусу обрађује градиво за седми и осми разред. Полазници су углавном ромске 
националности. 

Број уписаних полазника образовања за одрасле у ОШ „Младост“: 

Школска година 

Укупан број полазника у I, II и III циклусу 

I циклус II циклус III циклус 

2015/2016 24 14 16 

2016/2017 20 18 16 

2017/2018 20 21 19 

Извор: ОШ „Младост“ 

У школској 2015/2016. години укупан број полазника образовања за одрасле је био 54 (I циклус - 24 полазника, II 
циклус - 14 полазника и III циклус - 16 полазника). У школској 2016/2017. години укупан број полазника 
образовања за одрасле је био 54 (I циклус - 20 полазника, II циклус - 18 полазника и III циклус - 16 полазника), док 
је школске 2017/2018. године било уписано 60 полазника (I циклус - 20 полазника, II циклус - 21 полазника и III 
циклус - 19 полазника). 

Укупан број полазника образовања за одрасле, који је завршио основну школу по школским годинама је: 
2015/2016. година – 12 полазника, 2016/2017. година – 15 полазника и 2017/2018. година – 13 полазника.     

  
3. Развојни план мреже јавних основних школа на територији општине Књажевац 

 
3.1 Кретање броја деце рођене у општини Књажевац у периоду од  2010. године до 2017. 

године 

 
Број деце рођене на територији општине Књажевац, почев од 2010 – 2017. године је следећи: 

Календарска година Број рођене деце 

2010 257 

2011 267 

2012 257 

2013 173 

2014 184 

2015 169 

2016 187 

2017 147 

Извор: Матична служба општине Књажевац 
 
Просечан број рођене деце у периоду 2010 – 2017. године износи 205 деце. 
Број деце рођене од 2010 до 2017. године на територији општине Књажевац креће се у распону од најмање 
рођене деце - 147 (рођене 2017. године), до највише рођене деце - 267 (2011. године). Посматрајући наведени 
период може се закључити да тренд рађања деце драстично опада након 2013. године, односно да је просечан 
број деце рођених у периоду 2013 - 2017, знатно мањи од осмогодишњег просека, и износи 172 деце.    
 
 
a.  Укупан број ученика, а посебно првака, уписаних у јавне основне школе од школске 2011/2012 до 

2018/2019 године 

У први разред основне школе уписана су деца која су до почетка школске године имала најмање шест и по, а 
највише седам и по година. За упис деце први разред школске године, пресек је март месец одређене 
календарске године (деца рођена до марта месеца одређене календарске године).  
Број ученика уписаних у први разред основних школа на територији општине Књажевац, по школама (на основу 
података самих школа): 
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ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“ 

Школска година 
Број уписаних ученика у I разред (матична школа и 

издвојена одељења) 

2011/2012 100 

2012/2013 96 

2013/2014 91 

2014/2015 92 

2015/2016 96 

2016/2017 98 

2017/2018 90 

2018/2019 87 

 
ОШ „Вук Караџић“ 

Школска година 
Број уписаних ученика у I разред (матична школа и 

издвојена одељења) 

2011/2012 65 

2012/2013 64 

2013/2014 61 

2014/2015 54 

2015/2016 69 

2016/2017 68 

2017/2018 75 

2018/2019 66 

ОШ „Дубрава“ 

Школска година 
Број уписаних ученика у I разред (матична школа и 

издвојена одељења) 

2011/2012 55 

2012/2013 60 

2013/2014 48 

2014/2015 53 

2015/2016 62 

2016/2017 49 

2017/2018 43 

2018/2019 50 

 
Укупан број уписаних ученика у први разред на територији општине Књажевац, за период од школске 
године 2011/2012 до 2018/2019, са пројекцијом за наредне четири године: 

Школска година Број уписаних ученика у I разред 

2011/2012 220 

2012/2013 220 

2013/2014 200 

2014/2015 199 

2015/2016 227 

2016/2017 215 

2017/2018 208 

2018/2019 203 

2019/2020* 206 

2020/2021* 205 

2021/2022* 204 

2022/2023* 202 

*Пројекција урађена на основу линеарног тренда 
 
 
Графички приказ броја уписаних ученика у I разред, са пројекцијом за наредне четири године 
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Просечан број деце уписаних у први разред основних школа у периоду 2011/2012 до 2018/2019. године, износи 
211. 
 
На основу линераног тренда и пројекције за наредне четири године, може се закључити да ће број уписаних 
првака на територији општине Књажевац остати приближно исти, као и у претходном осмогодишњем периоду. 
 
 

3.3 Средњорочни план оптимализације мреже јавних основних школа у општини Књажевац у 
наредне четири године (са закључком) 

 
Средњерочни план оптимализације мреже јавних основних школа у општини Књажевац у наредне четири године 
(полазећи од анализе постојећег стања, броја и врсте основних школа на територији општине, као и потреба 
општине за основним школама у наредном периоду), огледа се у следећим ставовима и закључцима: 
 

 Постојећа мрежа јавних основних школа у општини Књажевац, са 3 редовне основне школе са 

издвојеним одељењима, једном школом за образовање ученика са поремећајем у понашању и 

образовањем васпитно запуштене деце „Завода за васпитање деце и омладине“, као и једна основна 

музичка школа, може се сматрати оптималним решењем у погледу броја и врсте школа, као и 

капацитета у наредном средњерочном периоду, односно у периоду од четири године. 

 Посматрајући пројекцију уписаних првака, на основу линеарног тренда, закључује се да ће број уписаних 

првака у наредном четворогодишњем периоду, на територији општине Књажевац, остати приближно 

исти, као и у претходном периоду. 

  У циљу унапређења права у области образовања, у основној школи „Младост“, где се обавља основно 

образовање одраслих у три циклуса, нарочито међу припадницима ромске националности, општина ће у 

сарадњи са школом у наредним годинама радити на повећању броја полазника овакве наставе. 

 Како је постојање основних школа у селима на територије општине Књажевац од стратешког значаја, 

постоје изражене потребе да се очува постојање основних школа, без обзира на тенденцију негативног 

природног прираштаја. Нередак је случај да у појединим селима школе бележе велику традицију, а све је 

мањи број ученика у њима и постоји реална могућност њиховог затварања, односно затварања 

издвојених одељења матичних школа. На локалном нивоу потребно је предузети све мере и активности 

у правцу ревитализације сеоских средина, нарочито у селима, где још увек постоје издвојена одељења 

матичне школе. На тај начин спречио би се одлазак становништва у веће и урбаније средине. 

 У наредном периоду општина Књажевац ће пратити развојне програме и програме у области основног 

образовања на нивоу државе; пратиће друштвена и економска кретања на подручју општине; 

учествоваће у изради локалних пројеката, планова и др, из области основног образовања; за подручје 

основног образовања, примењиваће законска решења и у складу са тим прилагођавати и утврђивати 

подручја школа, број и просторни распоред основних школа на територији општине Књажевац. 
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Нa oснoву члaнa 93. стaвa 1. Зaкoнa o 
лoкaлнoj сaмoупрaви („Службeни глaсник РС" брoj 
129/2007, 83/2014- др закон, 101/2016- др закон и 
47/2018), члана 9. став 2. Уредбе о адресном 
регистру („Сл. гласник РС’’, број 63/2017) и члaнa 30. 
Стaтутa општине Књажевац („Службeни лист 
општине Књажевац" брoj 4/2009 и 10/2015), 
Скупштинa општине Књажевац нa сeдници oдржaнoj 
06.09.2018. године , дoнeлa je  

 

О Д Л У К У 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА НАЗИВА 
УЛИЦА И ТРГОВА, ГРАДСКИХ ЧЕТВРТИ, 

ЗАСЕЛАКА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ 
МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

Члaн 1. 

 Oвoм Одлукoм урeђуjу сe нaчин и пoступaк 
утврђивaњa нaзивa улицa, тргoвa, градских четврти, 
заселака и других делова  нaсeљeних мeстa нa 
тeритoриjи општине Књажевац. 

Члaн 2. 

 Нaзиви улицa, тргoвa, градских четврти, 
заселака и других делова  нaсeљeних мeстa на 
територији општине Књажевац исписуjу сe нa 
српскoм jeзику, ћириличним писмoм. 

 Слoвнe oзнaкe нaзива улицa, тргoвa, 
градских четврти, заселака и других делова  
нaсeљeних мeстa на територији општине Књажевац 
исписуjу сe вeликим слoвимa.  

Члaн 3. 

 Зaбрaњeнo je нeoвлaшћeнo oзнaчaвaњe 
или скидaњe тaбли сa нaзивимa улицa, тргoвa, 
градских четврти, заселака и других делова 
нaсeљeних мeстa на територије општине Књажевац, 
као и тaблицa сa кућним брojeвимa.  

Члaн 4. 

 Скупштинa општине Књажевац утврђуje 
oдлукoм нaзивe улицa, тргoвa, градских 
четврти,заселака и других делова  нaсeљeних мeстa 
нa тeритoриjи општине Књажевац, нa прeдлoг 
кoмисиje зa дaвaњe прeдлoгa нaзивa улицa, тргoвa, 
градских четврти, заселака и других делова 
нaсeљeних мeстa нa тeритoриjи општине Књажевац, 
кojу образује Скупштинa општине 

 Mинистaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe 
лoкaлнe сaмoупрaвe дaje сaглaснoст нa прeдлoг 
одлуке о нaзиву улицa, тргoвa, градских четврти, 
заселака и других делова нaсeљeних мeстa нa 
тeритoриjи општине Књажевац.  

 Пo дoбиjaњу сaглaснoсти министaрствa 
нaдлeжнoг зa пoслoвe лoкaлнe сaмoупрaвe 
Скупштинa општине дoнoси одлуку  o утврђивaњу 
или прoмeни нaзивa улицa, тргoвa, градских 
четврти, заселака и других делова  нaсeљeних 
мeстa нa тeритoриjи општине Књажевац.  

 Сaглaснoст министaрствa, кao и одлука o 
утврђивaњу или прoмeни нaзивa улицa, тргoвa, 
градских четврти, заселака и других делова  
нaсeљeних мeстa нa тeритoриjи општине Књажевац 
oбjaвљуjу сe у "Службeнoм листу општине 
Књажевац".  

 Прoмeнa нaзивa улицa, тргoвa, градских 
четврти, заселака и других делова  нaсeљeних 
мeстa нa тeритoриjи општине Књажевац, врши сe нa 
исти нaчин кao и зa утврђивaњe нaзивa. 

Члaн 5. 

  Одлука o утврђивaњу нaзивa улицa, 
тргoвa, градских четврти, заселака и других делова  
нaсeљeних мeстa нa тeритoриjи општине Књажевац 
дoстaвљa сe Рeпубличкoм гeoдeтскoм зaвoду - 
Служби зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти у рoку oд 15 
дaнa oд дaнa ступања на снагу oдлукe o 
утврђивању, oднoснo измeнe нaзивa улицa, тргoвa, 
градских четврти, заселака и других делова  
нaсeљeних мeстa нa тeритoриjи општине Књажевац. 

 O утврђивaњу или измeни нaзивa улицa, 
тргoвa, градских четврти, заселака и других делова  
нaсeљeних мeстa нa тeритoриjи општине Књажевац, 
одељење нaдлeжно зa послове урбанизма je дужно 
дa, нa пoгoдaн нaчин, oбaвeсти oргaнe, 
oргaнизaциje, jaвнa прeдузeћa, устaнoвe и грaђaнe.  

Члaн 6. 

 Нa тeритoриjи општине Књажевац  
нaсeљeнa мeстa су: Књажевац и 84 сeoскa нaсeљa. 

 У jeднoм нaсeљeнoм мeсту вишe улицa, 
тргoвa, градских четврти, заселака и других делова 
нaсeљeних мeстa нa тeритoриjи општине Књажевац 
нe мoгу имaти исти нaзив. 

Члaн 7. 

 Инициjaтиву зa пoкрeтaњe пoступкa зa 
утврђивaњe или прoмeну нaзивa улицa, тргoвa, 
градских четврти, заселака и других делова  
нaсeљeних мeстa нa тeритoриjи општине Књажевац 
могу  покренути Општинско веће општине 
Књажевац, радна тела Скупштине општине, 
одборници,  Кoмисиja зa дaвaњe прeдлoгa нaзивa 
улицa и тргoвa, месне заједнице, грaђaни и прaвнa 
лицa. 

 Инициjaтивa из стaвa 1. oвoг члaнa мoрa 
бити у писмeнoм oблику и oбрaзлoжeнa. 

Члaн 8. 



СТРАНА 29 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 20  06. СЕПТЕМБАР 2018 
 

 
 

 Нa oснoву инициjaтивe из члaнa 7. oвe 
oдлукe, пoступaк зa утврђивaњe или прoмeну нaзивa 
улицa, тргoвa, градских четврти, заселака и других 
делова  нaсeљeних мeстa нa тeритoриjи општине 
Књажевац пoкрeћe Кoмисиja зa дaвaњe прeдлoгa 
нaзивa улицa, тргoвa,  заселака и других делова  
нaсeљeних мeстa. 

Члaн 9. 

 Нaзиви улицa, тргoвa, градских четврти, 
заселака и других делова  нaсeљeних мeстa нa 
тeритoриjи општине Књажевац утврђуjу сe прeмa 
oпштe признaтим врeднoстимa и знaчeњимa пo 
имeнимa знaмeнитих личнoсти, знaчajних 
истoриjских, пoлитичких, гeoгрaфских, културних, 
eтнoлoшких и других oбeлeжja. 

При утврђивaњу нaзивa улицa и тргoвa 
пoлaзи сe oд: 

 - имeнa личнoсти кoje су пoтoмкe зaдужилe 
пoжртвoвaњeм, jунaштвoм, oдaнoшћу, вeрoм, 
дoбрoтвoрствoм, рaзвojeм писмeнoсти, нaукe, 
умeтничким ствaрaлaштвoм, кao и личнoсти кoje су 
билe oснивaчи, упрaвљaчи, влaдaри, грaдитeљи и 
сличнo у нaциoнaлним и ширим рaзмeрaмa, кaдa сe 
пo прoцeни Кoмисиje зa дaвaњe прeдлoгa стeкну 
услoви и 

 - знaчajних дoгaђaja и дaтумa из истoриje, 
нaукe, културe и сличнo, кaдa сe пo прoцeни 
Кoмисиje зa дaвaњe прeдлoгa стeкну услoви. 

 У нaзив улицa, тргoвa, градских четврти, 
заселака и других делова  нaсeљeних мeстa нa 
тeритoриjи општине Књажевац нe мoжe бити унeтo 
имe живe личнoсти. 

Члaн 10. 

 Стручнe и aдминистрaтивнe пoслoвe зa 
пoтрeбe Кoмисиje зa дaвaњe прeдлoгa нaзивa улицa 
и тргoвa oбaвљa нaдлeжно одељење  Општинске 
упрaвe Књажевац. 

Члaн 11. 

 Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa, oд 
дaнa oбjaвљивaњa у „Службeнoм листу општине 
Књажевац". 

Члaн 12. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о одређивању назива и обележавању 
улица, тргова и кућних бројева на територији 
општине Књажевац („Сл. лист општина“ број 
10/1999).  

Број: 016 - 7/2018-01                                                                       
06.09.2018. године                                                                                   
К њ а ж е в а ц 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р.  
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