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На основу члана 2. и члана 4. Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник 

РС“, број 88/2011), члана 20. став 1. тачка 5. и 

члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007) и члана 30. Статута општине Књажевац 

(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09), 

Скупштина општине Књажевац, на седници 

одржаној 03.03.2015. године, донела је  

О Д Л У К У 

О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређују се комуналне 

делатности пружања комуналних услуга од значаја 

за остваривање животних потреба физичких и 

правних лица код којих је општина Књажевац 

дужна да створи услове за обезбеђење 

одговарајућих квалитета, обима, доступности и 

континуитета, као и надзор над њиховим 

вршењем.  

Члан 2. 

 Комуналне делатности у смислу ове 

Одлуке су:  

1. Снабдевање водом за пиће; 
2. Пречишћавање и одвођење атмосферских 

и отпадних вода; 
3. Производња и дистрибуција топлотне 

енергије; 
4. Управљање комуналним отпадом; 
5. Градски и приградски превоз путника; 
6. Управљање гробљима и погребне услуге; 
7. Управљање јавним паркиралиштима; 
8. Обезбеђивање јавног осветљења; 
9. Управљање пијацама; 
10. Одржавање улица и путева; 
11. Одржавање чистоће на површинама јавне 

намене; 
12. Одржавање јавних зелених површина; 

13. Димничарске услуге; 
14. Делатност зоохигијене.  

 

1. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 

Члан 3. 

Снабдевање водом за пиће је захватање, 

пречишћавање, прерада и испорука воде 

водоводном мрежом до мерног инструмента 

потрошача, обухватајући и мерни инструмент (у 

даљем тексту: водомер). 

Снабдевање водом за пиће, као 

комунална делатност мора да испуњава: 

 прописане стандарде и нормативе у 
погледу здравствене и хигијенске 
исправности; 

 тачност у погледу рокова испоруке; 

 сигурност и заштиту корисника у добијању 
услуга; 

 поузданост, приступачност и трајност у 
пружању услуга.  

 

Члан 4. 

Ова комунална делатност регулише се 

посебном одлуком Скупштине општине Књажевац.  

2. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ 

АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА  

Члан 5. 

Пречишћавање и одвођење атмосферских 

и отпадних вода је сакупљање, одвођење, 

пречишћавање и испуштање отпадних, 

атмосферских и површинских вода са површина 

јавне намене, односно од прикључка корисника на 

уличну канализациону мрежу, третман отпадних 

вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, 

одвоз и третирање фекалија из септичких јама.  

 



12.МАРТ 2015  „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 1  СТРАНА 2 

 
Пречишћавање и одвођење атмосферских 

и отпадних вода, као комунална делатност мора да 

испуњава: 

 прописане стандарде и нормативе у 
погледу здравствене и хигијенске 
исправности; 

 сигурност и заштиту корисника у добијању 
услуга; 

 поузданост, приступачност и трајност у 
пружању услуга.  

 

Члан 6. 

 Ова комунална делатност регулише се 

посебном одлуком Скупштине општине Књажевац.  

3. ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 7. 

 Производња и дистрибуција топлотне 

енергије представља централизовану и 

дистрибуцију у више објеката водене паре, топле 

или вреле воде за потребе грејања.  

Члан 8. 

Ова комунална делатност регулише се 

посебном одлуком Скупштине општине Књажевац. 

4. УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ  

Члан 9. 

Управљање комуналним отпадом је 

сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, 

третман и безбедно одлагање укључујући 

управљање, одржавање, санирање и затварање 

депоније, као и селекција секундарних сировина и 

одржавање, њихово складиштење и третман.  

Члан 10. 

Ова комунална делатност регулише се 

посебном одлуком Скупштине општине Књажевац. 

5. ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

Члан 11. 

 Приградски превоз је обављање јавног 

линијског превоза путника на територији Општине 

унутар насељеног места или између два или више 

насељених места, обезбеђивање и отпрема 

путника на станицама и стајалиштима, као 

саобраћајним објектима који се користе у тим 

врстама превоза.  

Члан 12. 

Ова комунална делатност регулише се 

посебном одлуком Скупштине општине Књажевац. 

6. УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ 

УСЛУГЕ 

Члан 13. 

 Управљање гробљима је одржавање 

гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља 

(мртвачница, капела и крематоријума), 

сахрањивање или кремирање, одржавање 

пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз 

посмртних остатака умрлог од места смрти до 

мртвачнице на гробљу или до крематоријума.   

Члан 14. 

Ова комунална делатност регулише се 

посебном одлуком Скупштине општине Књажевац. 

7. УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

Члан 15. 

 Управљање јавним паркиралиштима је 

стварање и одржавање услова за коришћење 

јавних саобраћајних површина и посебних 

простора одређених за паркирање моторних 

возила, као и уклањање и премештање паркираних 

возила и постављање уређаја којима се спречава 

одвожење возила по налогу надлежног органа.  

Члан 16. 

Ова комунална делатност регулише се 

посебном одлуком Скупштине општине Књажевац. 

8. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

Члан 17. 

 Обезбеђивање јавног осветљења 

обухвата одржавање, адаптацију и унапређење 

објеката и инсталација јавног осветљења којима се 

осветљавају саобраћајне и друге површине јавне 

намене.  

 Комуналну делатност може обављати 

јавно предузеће, привредно друштво, предузетник 

или други привредни субјект коме је поверено 

обављање те делатности, у складу са законом (у 

даљем тексту: предузеће). 
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Члан 18. 

Ова комунална делатност регулише се 

посебном одлуком Скупштине општине Књажевац. 

9. УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА 

Члан 19. 

 Управљање пијацама је комунално 

опремање, одржавање и организација делатности 

на затвореним и отвореним просторима, који су 

намењени за обављање промета пољопривредно 

–   прехрамбених и других производа.  

Члан 20. 

Ова комунална делатност регулише се 

посебном одлуком Скупштине општине Књажевац. 

10. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА 

Члан 21. 

 Одржавање улица и путева у граду и 

другим насељима је извођење радова којима се 

обезбеђује несметано и безбедно одвијање 

саобраћаја и чува и унапређује вредност улица, 

путева, тргова, платоа и сл.  

Члан 22. 

Ова комунална делатност регулише се 

посебном одлуком Скупштине општине Књажевац. 

11. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Члан 23. 

 Одржавање чистоће на површинама јавне 

намене је чишћење и прање асфалтираних, 

бетонских, поплочаних и других површина јавне 

намене, прикупљање и одвожење комуналног 

отпада са тих површина, одржавање и пражњење 

посуда за отпатке на површинама јавне намене, 

као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, 

купалишта, плажа и тоалета.  

Члан 24. 

Ова комунална делатност регулише се 

посебном одлуком Скупштине општине Књажевац. 

12. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА 

Члан 25. 

 Одржавање јавних зелених површина је 

уређење, текуће и инвестиционо одржавање и 

санација зелених рекреативних површина и 

приобаља.   

Члан 26. 

Ова комунална делатност регулише се 

посебном одлуком Скупштине општине Књажевац. 

13. ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 

Члан 27. 

 Под димничарским услугама подразумева 

се преглед и чишћење димњака и осталих 

димоводних и ложишних објеката и уређења као и 

контрола исправности ових објеката и уређаја.    

Члан 28. 

Ова комунална делатност регулише се 

посебном одлуком Скупштине општине Књажевац. 

14. ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 

Члан 29. 

 Делатност зоохигијене је хватање, 

збрињавање, ветеринарска нега и смештај 

напуштених и изгубљених животиња (паса и 

мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање 

живота за неизлечиво болесне и повређене 

напуштене и изгубљене животиње, контрола и 

смањење популације напуштених паса и мачака, 

нешкодљиво уклањање лешева животиња са 

површина јавне намене до објекта за сакупљање, 

прераду или уништавање отпадна животињског 

порекла, спровођење мера контрола и смањење 

популације штетних организама, глодара и 

инсеката, спровођењем мера дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације на површинама јавне 

намене.     

Члан 30. 

Ова комунална делатност регулише се 

посебном одлуком Скупштине општине Књажевац. 

НАДЗОР 

Члан 31. 

 Управни надзор над применом ове Одлуке 

и над законитошћу рада Комуналног предузећа 

врши Општинска управа, Одељење надлежно за 

комуналне делатности, а послове инспекцијског 
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надзора над применом ове Одлуке врши 

Општинска управа – Одељење надлежно за 

инспекцијске послове у оквиру својих овлашћења.  

 У вршењу надзора Одељења из 

претходног става овог члана предузимају мере за 

које су овлашћени Законом, овом Одлуком и 

другим прописима.  

Члан 32. 

 При вршењу надзора над извршавањем 

ове Одлуке и прописа из области комуналних 

делатности, као из области саобраћаја и заштите 

животне средине, инспектори су овлашћени да: 

- контролишу да ли се комуналне 
делатности обављају на начин у смислу 
Закона и ове Одлуке, 

- контролишу стање комуналних објеката, 

- контролишу да ли се комуналне услуге 
врше у складу са прописима,  

- нареди извршење утврђених обавеза и 
предузимање мера за отклањање 
недостатака,  

- изриче и наплаћује новчане казне из своје 
надлежности у складу са прописима 
Општине,  

- предузима друге мере утврђене законом и 
прописима Општине.  
 

Члан 33. 

У поступку извршења послова из своје 

надлежности инспектор, у зависности од природе 

посла сарађује са грађанима, месним заједницама 

и другим субјектима. 

Члан 34. 

Предузеће, установа и друге организације, 

односно грађани су дужни да инспектору омогуће 

несметано вршење прегледа и ставе на увид 

потребна документа и да у року који инспектор 

одреди доставе потребне податке.  

Члан 35. 

Кад инспектор утврди да је повредом 

прописа учињен прекршај привредни преступ или 

кривично дело, дужан је да без одлагања поднесе 

захтев за покретање прекршајног поступка, 

односно поднесе пријаву за привредни преступ, тј. 

кривично дело.  

Члан 36. 

Када инспектор у поступку вршења 

службене дужности утврди повреду прописа чију 

примену контролише други орган, односно 

инспекција, дужан је да о томе одмах обавести 

надлежни орган, односно инспекцију.  

Члан 37. 

По жалби на решење инспекције одлучује 

Општинско веће општине Књажевац.  

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 38. 

Казнене одредбе регулишу се посебним 

одлукама Скупштине општине Књажевац.  

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 39. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о комуналним делатностима („Сл. 

лист општине“, број 14/98, 3/99, 9/2001, 18/2001, 

5/2002, 12/2003, 4/2005, 15/2006, 19/2008 и „Сл. 

лист општине Књажевац“, број 7/2010) у делу 

Општих одредби.  

Члан 40. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Књажевац“.  

Број: 352-19/2015–01                                                                              

03.03.2015. године                                                                                  

К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Драган Манчић, с.р. 
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На основу члана 2. став 4. Закона о 

правобранилаштву („Службени гласник Републике 

Србије“, број 55/14), члана 20. тачка 27. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07) и члана 30. тачка 

27. Статута општине Књажевац („Службени лист 

општине Књажевац“, број 4/2009), Скупштина 

општине Књажевац, на седници одржаној дана 

03.03.2015. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
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I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђују се уређење, 

организација и друга питања од значаја за рад 

Општинског правобранилаштва општине 

Књажевац (у даљем тексту: Општинско 

правобранилаштво). 

 

Члан 2. 

 

Општинско правобранилаштво је посебан 

орган општине који обавља послове правне 

заштите имовинских права и интереса општине 

Књажевац.  

Седиште Општинског правобранилаштва 

је у Књажевцу, улица Милоша Обилића бр. 1.  

 

Члан 3. 

 

Општинско правобранилаштво има печат 

округлог облика пречника 35 мм, који садржи грб 

Републике Србије у средини, око којег је у 

спољашњем кругу исписан текст: „Република 

Србија – Књажевац -, а у унутрашњем кругу текст: 

Општина Књажевац – Општинско 

правобранилаштво“ -, на српском језику 

ћириличним писмом.  

Општинско правобранилаштво има 

штамбиљ правоугаоног облика који садржи текст: 

„Република Србија, Општинско правобранилаштво, 

бр. _________, __________ 20___, Књажевац“.  

 

II ДЕЛОКРУГ  

 

Члан 4. 

 

 У обављању послова правне заштите 

имовинских права и интереса општине Књажевац, 

Општинско правобранилаштво: 

1) у поступцима пред судовима, управним 

и другим надлежним органима заступа као 

заступник општину Књажевац, њене органе и друга 

правна лица чије се финансирање обезбеђује из 

буџета, ради заштите имовинских права и 

интереса општине Књажевац; 

2) прати и проучава правна питања од 

значаја за рад органа и правних лица која заступа, 

посебно у погледу заштите њихових имовинских 

права и интереса, као и питања у вези са 

применом закона и подзаконских аката која су, или 

могу бити, од значаја за предузимање било које 

правне радње органа и правног лица које заступа, 

посебно за спречавање штетних имовинско 

правних и друштвено негативних последица по 

правна лица која заступа; 

3) даје правна мишљења приликом 

закључивања уговора које заступају правна лица 

које заступа, посебно уговора из области 

имовинскоправних односа и привредноправних 

уговора, у року који не може бити дужи од 30 дана; 

4) даје правне савете свим органима 

општине Књажевац које заступа; 

5) предузима заступање под истим 

условима као и адвокат када је прописано да је у 

одређеном поступку или за предузимање одређене 

радње у поступку обавезно заступање странке од 

стране адвоката.  

 

Члан 5. 

 

Општинско правобранилаштво ће пре 

покретања поступка пред судом, органом управе 

или другим надлежним органом, односно у 

поступку одговора на тужбу, предлог или други акт 

којим је покренут поступак против заступаног 

субјекта, размотрити могућност споразумног 

решавања спорног односа, на своју иницијативу 

или на иницијативу супротне стране.  

Општинско правобранилаштво је дужно да 

прибави сагласност Општинског већа пре 

закључења споразума о решавању спорног 

односа.    

 

Члан 6. 

 

Када у истом поступку учествују као 

странке са супротстављеним интересима органи 

општине и друга правна лица која се финансирају 

из буџета општине, Општинско правобранилаштво 

ће заступати општину и њене органе.  

Када у истом поступку учествују као 

странке са супротстављеним интересима правна 

лица која се финансирају из буџета општине, 

Општинско правобранилаштво ће заступати 

странку која је иницирала покретање поступка.  

 

Члан 7. 

 

Органи општине и друга правна лица која 

заступа Општинско правобранилаштво дужни су 

да Општинском правобранилаштву благовремено 

достављају обавештење о правним стварима у 

којима је оно овлашћено да предузима правне 

радње и правна средства, као и да му на његов 

захтев достављају списе, обавештења и податке 

потребне за предузимање радњи за које је оно 

надлежно.  
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Ако услед непоштовања обавезе из става 

1. овог члана наступи штета за општину и друго 

правно лице које заступа, Општинско 

правобранилаштво ће о томе обавестити 

Општинско веће, а од одговорног лица у том 

органу или правном лицу захтеваће накнаду 

причињене  штете.  

 

Члан 8. 

 

На питања у вези са радом Општинског 

правобранилаштва која нису уређена овом 

Одлуком сходно се примењују одредбе Закона о 

правобранилаштву („Службени гласник Републике 

Србије“, број 55/14) које се односе на Државно 

правобранилаштво.  

 

III ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД  

 

Члан 9. 

 

Функцију Општинског правобранилаштва 

обавља Општински правобранилац и заменик 

Општинског правобраниоца, у складу са Уставом 

Републике Србије, законом, овом Одлуком и 

другим општим правним актима.  

 

Члан 10. 

 

Општинског правобраниоца поставља 

Скупштина општине на предлог Општинског већа, 

на период од пет година. Исто лице може бити 

поново постављено на исти период.  

Предлог кандидата из става 1. овог члана 

подноси се Скупштини општине у писаном облику.  

Предлог из става 1. овог члана садржи: 

име и презиме кандидата, личну и радну 

биографију, сагласност кандидата у писаном 

облику и доказе о испуњености услова.  

За Општинског правобраниоца може бити 

постављен држављанин Републике Србије који 

испуњава опште услове за рад у државним 

органима, који је завршио правни факултет, 

положио правосудни испит, достојан је 

правобранилачке функције и има најмање шест 

година радног искуства у правној струци после 

положеног правосудног испита.  

 

Члан 11. 

 

Заменик Општинског правобраниоца 

поставља се на начин који је у члану 10. утврђен 

за Општинског правобраниоца.  

За заменика Општинског правобраниоца 

може бити постављен држављанин Републике 

Србије који испуњава опште услове за рад у 

државним органима, који је завршио правни 

факултет, положио правосудни испит, достојан је 

правобранилачке функције и има најмање четири 

године радног искуства у правној струци после 

положеног правосудног испита.  

Заменик Општинског правобраниоца ради 

по упутствима Општинског правобраниоца и за 

свој рад одговоран је Општинском правобраниоцу, 

Општинском већу и Скупштини општине.  

Заменик Општинског правобраниоца је 

без посебног овлашћења у случају одсутности или 

спречености Општинског правобраниоца, обавезан 

да врши све послове из делокруга надлежности 

Општинског правобранилаштва.  

 

Члан 12. 

 

Општински правобранилац одговара 

Скупштини општине и Општинском већу за свој 

рад и рад Општинског правобранилаштва.  

Општински правобранилац подноси 

Скупштини општине извештај о раду Општинског 

правобранилаштва за претходну годину.  

 

Члан 13. 

 

Општински правобранилац или заменик 

Општинског правобраниоца достављају извештаје 

о поступању у појединим предметима Општинском 

већу, као и субјектима које заступају на њихов 

захтев.  

Ако оцени на основу извештаја или на 

предлог субјекта из става 1. овог члана да постоје 

недостаци у раду Општинског правобраниоца, 

Општинско веће може наложити мере за 

отклањање недостатака и одредити рок за 

поступање по мерама, као и поднети предлог за 

покретање дисциплинског и другог поступка.  

 

Члан 14. 

 

Општински правобранилац доноси акт о 

унутрашњем уређењу и систематизацији 

Општинског правобранилаштва уз сагласност 

Општинског већа.  

 

Члан 15. 

 

Административне, рачуноводствене, 

информатичке и друге пратеће послове од значаја 

за рад Општинског правобранилаштва обављају 

одговарајући општински органи управе и службе.  
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IV РАДНИ ОДНОСИ 

 

Члан 16. 

 

Општински правобранилац и заменик 

Општинског правобраниоца остварују права из 

радног односа у складу са прописима који уређују 

положај службеника Општинске управе, ако овом 

Одлуком није другачије одређено.  

 

V СРЕДСТВА 

 

Члан 17. 

 

 Средства за рад Општинског 

правобранилаштва обезбеђују се у буџету 

општине Књажевац.  

Приходи које Општинско 

правобранилаштво оствари у пословима 

заступања представљају приход буџета општине 

Књажевац.  

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке Општинско 

јавно правобранилаштво наставља са радом као 

Општинско правобранилаштво, а до постављења 

Општинског правобраниоца функционисање ће се 

обављати на постојећи организациони начин.  

 Скупштина општине поставља Општинског 

правобраниоца у року од 90 дана, од дана ступања 

ове Одлуке на снагу.  

 

Члан 19. 

 

Одредбе прописа којима је одређена 

надлежност Општинског јавног правобранилаштва 

или Општинског јавног правобраниоца за 

предузимање одређених радњи и вршење 

одређених послова, или којима је прописана 

обавеза неког општинског органа или другог 

правног лица према Општинском јавном 

правобранилаштву или према Општинском јавном 

правобраниоцу, примењују се и на Општинско 

правобранилаштво.  

 

Члан 20. 

 

Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о организацији и раду 

Општинског јавног правобранилаштва у Књажевцу 

(„Службени лист општина“, број 2/2006 и „Сл. лист 

општине Књажевац“, број 5/2014). 

 

Члан 21. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Књажевац“. 

 

Број: 021-1/2015-01                                                                                        

03.03.2015. године                                                                                         

К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Драган Манчић, с.р. 
 

3 

На основу члана  23. Одлуке о 

равноправности полова на територији општине 

Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 

6/2013)  и члана 30. став 1. тачка 19. Статута 

општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ 

бр. 4/2009), Скупштина општине Књажевац, на 

седници одржаној дана                     03.03.2015. 

године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

 

I 

 

У Савет за родну равноправност именују 

се:  

- Лидија Ивановић, из Књажевца, улица Косте 

Рацина број 41, за председника 

- Мирослав Ђорђевић, из Књажевца, улица 

Тимочка број 7/3, за заменика председника 

- Зорица Ранђеловић, из Књажевца, улица 

Војислава Илића број 8, за члана 

- Иванка Манојловић, из Књажевца, улица 

Стевана Ђорђевића број 28, за члана 

- Драган Стојановић, из Књажевца, улица 

Карађорђева број 55А/20, за члана 

- Татјана Алексић, из Књажевца, улица 

Бранке Динић број 11, за члана 

- Весна Симић, из Књажевца, улица Бранка 

Радичевића број 44/3, за члана 

- Милош Цокић, из Књажевца, улица 

Карађорђева број 210, за члана 

- Ненад Илијић, из Књажевца, улица Ћирила 

и Методија број 17, за члана 

- Невена Ранђеловић, из Књажевца, улица 

Спасоја Милкића број 4/5, за члана.  

 

II 

 

 Савет је надлежан да:  

1) разматра и даје мишљење о 
предлозима аката и других општих аката из 
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надлежности Скупштине општине са становишта 
остваривања равноправности полова;  

2) разматра питања из надлежности 
органа  општине која се односе на равноправност 
полова, заузима о њима ставове и даје предлоге за 
њихово решавање;  

3) разматра предлоге и представке 
упућене органима општине  са становишта 
остваривања равноправности полова, предлаже 
Скупштини општине и надлежним органима 
предузимање мера за решавање питања 
покренутих у представкама и обавештава 
подносиоце представки о предузетим 
активностима;  

4) покреће, иницира стратегију, политику и 
мере које доприносе унапређењу равноправности 
полова;  

5) разматра годишње извештаје и заузима 
ставове о примени одлука и мера које се односе на 
равноправност полова;  

6) разматра планове акције за унапређење 
равноправности полова и подноси предлоге у вези 
са тим;  

7) сарађује са другим радним телима 
Скупштине општине и другим органима Општине  у 
питањима из њихове надлежности а која се односе 
на равноправност полова, а по потреби може 
одржати заједничку седницу са другим радним 
телима Скупштине општине.  

8) предлаже Скупштини општине 
формирање ад хоц радног тела (анкетни одбор, 
комисија) ради сагледавања стања у остваривању 
равноправности полова као и ради утврђивања 
чињеница о појединим појавама или догађајима 
који се односе на равноправност полова;  

9) прати имплементацију стандарда о 
равноправности полова у актима и политици 
Скупштине општине, а нарочито у областима у 
области образовања, културе, примарне 
здравствене заштите, физичке културе, спорта, 
дечије заштите, туризма, рада и запошљавања, 
људским правима жена, насиљу над женама, 
равномерне заступљености жена на местима 
одлучивања , институција и механизама за 
постизање равноправности полова, финансијама и 
др.;  

10) прати остваривање већег учешћа жена 
у креирању политике и доношењу одлука и 
економског оснаживања жена;  

11) прати појаве узнемиравања и 
уцењивања запослених на радном месту (мобинг);  

12) предузима активности на изградњи 
"сигурне куће" за жртве породичног насиља;  

13) прати и проблематику трафикинга, 
односно трговине људима;  

14) стара се о коришћењу родно 
осетљивог језика у свим документима и 
материјалима;  

15) предлаже питања из домена 
равноправности полова које треба разматрати на 
заседању Скупштине општине и другим органима 
Општине (план мера, извештај о спровођењу 
плана мера и др);  

16) предузима друге мере, у складу са 
законом, Одлуком и Пословником Савета.  
 

III 
 

Мандат Савета траје четири године. 

 
IV 
 

Савет може образовати радне групе за 

реализацију појединих активности. 

 
V 
 

Савет доноси годишњи програм 

активности, пословник о раду и друга акта. 

 
VI 
 

Савет има секретара.  

Секретар обавља стручне и 

административно - техничке послове за потребе 

Савета и одређује се из реда запослених у 

Одељењу за друштвене делатности Општинске 

управе. 

 
VII 

 

Решење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Сл. листу општине Књажевац“. 

 

Број: 560 - 30/2015 – 01                                                                                

03.03.2015. године                                                                                        

К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Драган Манчић, с.р. 
 
4 

На основу члана 28. Закона о култури 
(„Сл. гласник РС“, број 72/2009), члана 13. Одлуке 
о промени оснивачког акта Народне библиотеке 
„Његош“ у Књажевцу ради усклађивања са 
законским прописима („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 22/2014) и члана 30. Статута 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, 
број 4/09), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној 03.03.2015. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Статут Народне 

библиотеке „Његош“ у Књажевцу  
 

1. 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Народне 

библиотеке „Његош“ у Књажевцу, број 2/3, од 
12.01.2015. године донет на седници Управног 
одбора Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу, 
Одлуком број 2/4 од 12.01.2015. године.  
 

2. 
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Решење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 

3. 
 

Решење доставити: Народној библиотеци 
„Његош“ у Књажевцу, Одељењу за привреду и 
друштвене делатности Општинске управе 
Књажевац и а/а.  
 
Број: 022 - 1/2015 – 01                                                                                 
03.03.2015. године                                                                                       
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Драган Манчић, с.р. 
 
5 

На основу члана 37. Закона о култури 
(„Сл. гласник РС“, број 72/2009), члана 14а. Одлуке 
о усаглашавању организације рада Завичајног 
музеја у Књажевцу са постојећим прописима („Сл. 
лист општина“, број 14/97, 3/98, 4/05 и „Сл. лист 
општине Књажевац“, број 5/09, 7/2010 и 5/2014) и 
члана 30. Статута општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 4/09), Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној 
03.03.2015. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу вршиоца дужности директора 

Завичајног музеја у Књажевцу  
 
 
 

I 
 

МИЛАН ЖИВКОВИЋ, дипл. политиколог 

за међународне послове, из Књажевца, разрешава 
се вршиоца дужности директора Завичајног музеја 
у Књажевацу.  
 

II 
 

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

III 
 

Решење доставити: разрешеном, 
Завичајном музеју у Књажевцу и архиви општине 
Књажевац.  
 
Број: 022 - 12/2015–01                                                                                
03.03.2015. године                                                                                      
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Драган Манчић, с.р. 
 
 
 

6 

На основу члана 37. Закона о култури 
(„Сл. гласник РС“, број 72/2009), члана 14а. Одлуке 
о усаглашавању организације рада Завичајног 
музеја у Књажевцу са постојећим прописима („Сл. 
лист општина“, број 14/97, 3/98, 4/05 и „Сл. лист 
општине Књажевац“, број 5/09, 7/2010 и 5/2014) и 
члана 30. Статута општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 4/09), Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној 
03.03.2015. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора 

Завичајног музеја у Књажевцу  
 

I 
 

ЈЕЛЕНА НАКИЋ, дипломирани 

политиколог за политичко–управне послове, из 
Књажевца, улица Дубравска број 41, именује се за 
вршиоца дужности директора Завичајног музеја у 
Књажевцу, на мандатни период најдуже до једне 
године, односно до именовања директора.  
 

II 
 

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

III 
 

Решење доставити: именованом, 
Завичајном музеју у Књажевцу и архиви општине 
Књажевац.  
 
Број: 022 - 13/2015–01                                                                                 
03.03.2015. године                                                                                      
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Драган Манчић, с.р. 
 
7  

На основу Одлуке о буџету општине 
Књажевац за 2015. годину („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 22/2014), члана 18. и 19. став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Сл. гласник РС“, број 41/09) и члана 33. 
Пословника о раду Општинског већа општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 
2/2009), на предлог Савета за безбедност 
саобраћаја општине Књажевац, Општинско веће 
општине Књажевац, на седници одржаној дана 
06.03.2015. године, донело је  

 
П Р О Г Р А М 

УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2015. ГОДИНИ 

 
1. Увод 
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 Програм унапређења безбедности 
саобраћаја за 2015. годину (у даљем тексту: 
Програм) урађен је у циљу унапређења система 
безбедности саобраћаја на путевима и улицама на 
територији општине Књажевац.  
 

2. Сврха Програма 
 

 Основна сврха доношења Програма јесте 
да предложи скуп неопходних активности и одреди 
неопходне ресурсе којима ће се обезбедити 
оптимална примена мера за повећање 
безбедности саобраћаја.  
 

3. Активности и мере Програма 

 
 Унапређење система безбедности 
саобраћаја подразумева следеће активности и 
мере:  
 1. поправљање саобраћајне 
инфраструктуре у смислу повећања проточности 
појединих саобраћајница, као и саобраћајних 
чворишта, повећање безбедности учесника у 
саобраћају у зини школа, зони успореног 
саобраћаја и зона здравствених установа, 
повећање нивоа услуга и степена безбедности 
саобраћајних површина према одређеним 
категоријама корисника са акцентом на рањиве 
кориснике,  
 2. унапређење саобраћајног васпитања и 
образовања,  
 3. превентивно –промотивне активности 
из области безбедности саобраћаја и  
 4. техничко опремање јединица 
саобраћајне полиције.   

 
 

4. Приходи (финансирање) 

 
 Средства за реализацију Програма 
обезбеђена су од:  

1. наплаћених новчаних казни за 
прекршаје предвиђене чланом 18. 
Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима.  

Према Одлуци о буџету општине 
Књажевац планирана финансијска средства за 
2015. годину износе 2.200.000,00 динара. 
Неутрошена средства остварена у 2014. години 
износе 3.022.577,00 динара.  
 
 
 
 
 

ПЛАН ПРИХОДА  

3. Неутрошена средства из 2014. 
године 

3.022.577,00 

4. Планирана средства по Одлуци 
о буџету општине Књажевац за 
2015. годину 

2.200.000,00 

Укупни приходи за 2015. годину  5.222.577,00 

 
5. План расхода за 2015. годину 

 
 Према одредбама члана 18. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 
РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013), 
50% прихода од новчаних казни које остварује 
јединица локалне самоуправе користи се за 
поправљање саобраћајне инфраструктуре 
јединице локалне самоуправе.  

 

1.  Поправка саобраћајне 
инфраструктуре 

 

1.1. Повећање безбедности у 
зонама успореног 
саобраћаја „зона школе“ и  
„зона 30“ (поправка и 
израда заштитних ограда) 

150.000,00 

1.2. Набавка и уградња 
успоривача брзине 

150.000,00 

1.3. Мапирање црних тачака и 
њихово обележавање 
(набавка и уградња 
саобраћајних знакова и 
стубова) 

200.000,00 

1.4. Уградња видео надзора и 
осветљења прилаза у свим 
школама 

1.000.000,00 

1.5. Поправка видео надзора 200.000,00 

1.6. Уградња камера код 
семафора (контрола 
проласка на црвено светло 
и пешачко светло) 

400.000,00 

1.7. Набавка и уградња 
огледала са стубовима 

100.000,00 

 Укупно 1. Поправка 
саобраћајне 
инфраструктуре 

2.200.000,00 

2. Унапређење саобраћајног 
васпитања и образовања 

322.577,00 

 Укупно 2. Унапређење 
саобраћајног васпитања и 
образовања 

322.577,00 

3. Превентивно – 
промотивне активности из 
области безбедности 
саобраћаја  

250.000,00 

 Укупно 3. Превентивно –
промотивне активности из 
области безбедности 
саобраћаја  

250.000,00 

4. Техничко опремање 
јединица саобраћајне 
полиције  

 

4.1. Набавка патролног 
теренског возила 
саобраћајне полиције 

1.900.000,00 

4.2. Набавка путничког возила 
Фиат пунто, лизинг на 4 
године 

250.000,00 

4.3. Одржавање постојеће 
опреме и набавка нове 

300.000,00 
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опреме за потребе 
саобраћајне полиције 

 Укупно 4. Техничко 
опремање јединице 
саобраћајне полиције  

2.450.000,00 

 УКУПНО  5.222.577,00 

 
  
 Планирани утрошак средстава је у 
сагласности са Одлуком о буџету општине 
Књажевац за 2015. годину и Програмом рада ЈП 
„Дирекција за развој, урбанизам и изградњу 
општине Књажевац“ Књажевац за 2015. годину.  

 
6. Извештавање 

 
 По завршетку календарске године, 
надлежно Одељење за буџет, финансије и 
утврђивање и наплату локалних јавних прихода, 
извештава Савет за безбедност саобраћаја и 

Општинско веће о утрошку финансијских 
средстава планираних овим Програмом.  
 

7. Прелазне и завршне одредбе 
 

 Програм ступа на снагу даном доношења. 
 
 Програм објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“.  
 
 
Број: 344-29/2015 – 09                                                             
Дана: 06.03.2015. године                                                                           
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,  

мр Милан Ђокић 
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