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        Скупштина општине Књажевац, на основу 
члана 56. Закона о локалним изборима („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 - Одлуке УС, 
54/2011, 12/2020, 16/2020- аутентично тумачење и 
68/2020), члана 31. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 9. 
Пословника Скупштине општине Књажевац („Сл. 
лист општине Књажевац“, број 12/2019), на 
Конститутивној седници, одржаној дана 21.08.2020. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
I 
 

 ПОТВРЂУЈУ СЕ  мандати одборницима 

Скупштине општине Књажевац, са изборних листа 
и то: 
 
Са Изборне листе број 1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
ЗА НАШУ ДЕЦУ, следећим одборницима: 
 
МИЛАН ЂОКИЋ, рођен 1972. године, дипл.педагог 

физичке културе, ул. Јована Јовановића-Змаја 23 
ЛИДИЈА НИКОЛИЋ, рођена 1954. године, дипл. 

економиста, ул. Војводе Путника 76 
МАРКО СТОЈАНОВИЋ, рођен 1981. године, 

дипл.инж.пољопривреде, ул. Сремског Фронта 48 
БОБАН МАРИНКОВИЋ, рођен 1987. године, лекар, 

ул. Стевана Лазаревића 11 
МАРИЈА ЈЕЛЕНКОВИЋ, рођена 1993. године, 

апсолвент факултета безбедности, ул. Бранка 
Металца 29а 
БРАНИСЛАВ ЈОСИФОВИЋ, рођен 1991. године, 

инжењер менаџмента, ул. Бранке Динић 23 
ИГОР СТЕВАНОВИЋ, рођен 1982. године, 

дипл.инг.пољопривреде, ул. 4. септембар 88 
БОРКА ВУЛИЋ, рођена 1941. године, пензионерка, 

ул. Октобарске револуције 22 
ЉИЉАНА МИХАЈЛОВИЋ, рођена 1954. године, 

aрхитектонски техничар, Подвис 
ВЛАДАН РАДОВАНОВИЋ, рођен 1968. године, 

административни радник, ул. О. револуције 7 
АЛЕКСАНДАР МИЛОЈИЋ, рођен 1985. године, 

дипл.економиста, ул. Иве Андрића 2 
ВЕСНА НИКИЋ, рођена 1962. године, пензионер, 

ул. Лоле Рибара 47 
ВЛАДАН ДРАГИЋЕВИЋ, рођен 1988. године, 

архитекта, ул. Бохињска 7 
ИВАНКА МАНОЈЛОВИЋ, рођена 1978. године, 

економски техничар, Каличина бб  

МАРТИН ТОДОРОВИЋ, рођен 1988. године, дипл. 

инж. пољопривреде, ул. Књаза Милоша 88 
АЛЕКСАНДАР МИЛОСАВЉЕВИЋ, рођен 1988. 

године, дипл. економиста, Трговиште 205 
БРАТИСЛАВ ФИЛИПОВИЋ, рођен 1964. године, 

маш.техничар, Грезна 
РАДЕ БОГОЈЕВИЋ, рођен 1966. године, радник, 

ул. Карађорђева 51 
КРИСТИНА ЈЕЛЕНКОВИЋ, рођена 1992. године, 

струковна медицинска сестра, ул. 4. септембар 78 
МИЛЕНА МИЛОЈКОВИЋ, рођена 1983. године, 

апсолвент географије, ул. Карађорђева 10А. 
МИКИЦА ВИДОЈЕВИЋ, рођен 1966. године, др 

медицине - спец, ул. Капларова 32 
ЛИДИЈА ИВАНОВИЋ, рођена 1965. године, 

техничар за управне послове, ул. Косте Рацина 41 
РАДОЈИЦА ВУЧИЋ, рођен 1960. године, дипл. 

економиста, ул. Саве Ковачевића 33 
СЛОБОДАНКА ЈАНАЋКОВИЋ, рођена 1944. 

године, пензионерка, ул. Васе Чарапића 1а 
МАРКО ПЕТРОВИЋ, рођен 1986. године, професор 

историје, ул. Панета Ђукића 12 
ЉУБИША НИКИЋ, рођен 1965. године, КВ 

машинбравар, Трговиште 300 
МИРОЉУБ БОЖИНОВИЋ, рођен 1965. године, 

дипл.економиста, ул. Бранка Радичевића 6-I/9 
ГОРАН ТАСИЋ, рођен 1966. године, радник, ул. 

Ужичка 18 
ВИДИНКА ВЕЉКОВИЋ, рођена 1953. године, 

пензионерка, ул. др Савића 13/13 
СЛАЂАНА СТОЈАНОВИЋ, рођена 1960. године, 

домаћица, ул. 4. септембар 106 
ВЕРИША КРСТИЋ, рођен 1965. године, 

инструктор, Јелашница 
ДРАГИША СТОЈАНОВИЋ, рођен 1954. године, 

дипл. инж. електротехнике, ул. Девете бригаде 
21/28. 
 
Са Изборне листе број 2. ИВИЦА ДАЧИЋ – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС)“ 

следећим одборницима: 
 
1. ДАРКО ЖИВКОВИЋ, рођен 1977. године, 

економиста, ул. Милана Пунчића 3/3 
2. МАРИЈА ЦВЕТАНОВИЋ, рођена 1978. године, 

дипл.правник, ул. Др. Хаџића 5 
3. САША СТАНКОВИЋ, рођен 1969. године, 

лабораторијски техничар, ул. Косте Рацина 23 
4. НАТАША РАДЕНКОВИЋ, рођена 1981. године, 

дипл. економиста, ул. Др Савића 9/6 
5. АЛЕКСАНДАР МИЛАДИНОВИЋ, рођен 1993. 

године, специјализовани струковни економиста, ул.  
    Војислава Илића 5. 
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Са Изборне листе број 3.  ЗА КРАЉЕВИНУ 
СРБИЈУ, КЊАЖЕВАЦ ЗА КРАЉА (Покрет обнове 
Краљевине Србије, Монархистички фронт) – др 
Владислав Смиљанић - Буца следећим 

одборницима: 
 
1. ВЛАДИСЛАВ СМИЉАНИЋ, рођен 1949. године, 

др стоматологије, ул. Књаза Милоша 172 
2. КАТАРИНА ПРВУЛОВИЋ, рођена 1990. године, 

туристички техничар, ул. Добривоја 
Радосављевића 24 
3. ЗОРАНА ЖИВАНОВИЋ, рођена 1967. године, 

медицинска сестра, ул. Симе Матавуља 11. 
 

II 
 

Мандат одборника траје 4 (четири) године, 
почев од дана потврђивања мандата.  
 

III 

 
Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 сати, од дана 
доношења Одлуке.  
 

IV  

 
 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
Број: 020 - 13/2020-01                                                                              
21.08.2020. године 
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,  

Борка Вулић, с.р.     
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Скупштина општине Књажевац, на основу 
члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. 
Статута  општине Књажевац – Пречишћени текст 
(''Службени лист општине Књажевац'', број 6/2019)  
и члана 19. Пословника  Скупштине  општине 
Књажевац (''Службени лист општине Књажевац'', 
број 12/2019), на Конститутивној седници одржаној 
21.08.2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору председника Скупштине општине 

Књажевац 

 
 
1. МАРКО СТОЈАНОВИЋ, дипл. инг. 

пољопривреде, из Књажевца, изабран је за 
председника  

     Скупштине општине Књажевац на период од 
четири године.  
 
2. Председник Скупштине општине Књажевац je на 

сталном раду у општини Књажевац. 
 

3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу  

општине Књажевац.'' 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење Решења 
садржан је у члану 38. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члану 40. Статута општине Књажевац – 
Пречишћени текст (''Сл. лист општине Књажевац'', 
број 6/2019), и члану 19. Пословника Скупштине 
општине Књажевац (''Сл. лист општине Књажевац'', 
број 12/2019), којима је прописано да се председник  
Скупштине, на предлог најмање 1/3 одборника, 
бира из реда одборника, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника Скупштине 
општине.  
           Чланом 38. став 5. Закона о локалној 
самоуправи утврђено је да председник Скупштине 
може бити на сталном раду у Општини, а у складу 
са актом Скупштине општине Књажевац. Одлуком о 
правима изабраних и постављених лица општине 
Књажевац, („Сл. лист општине Књажевац“, број 
4/2009 и 6/2013), чланом 2. је прописано да је 
председник Скупштине на сталном раду у општини 
Књажевац.   

Одборници Скупштине општине Књажевац, 
односно више од 1/3 одборника,  поднело је 
председавајућем Скупштине општине Књажевац, 
образложени предлог кандидата за Председника 
скупштине општине Књажевац, предлажући за 
Председника скупштине општине Књажевац, Марка 
Стојановића, дипл. инг. пољопривреде, из 
Књажевца, изабраног за одборника са Изборне 
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

У складу са чланом 20. Пословника 
Скупштине општине Књажевац, одборник Марко 
Стојановић је прихватио кандидатуру за 
Председника скупштине општине Књажевац.  

Гласањем за избор председника 
Скупштине и утврђивање резултата тајног гласања 
спровела   је Комисија  за утврђивање резултата 
гласања за избор председника Скупштине, 
састављена од: председавајућег Конститутивном 
седницом, два најмлађа одборника и секретара 
Скупштине из претходног сазива.  

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, за избор  Марка Стојановића за 
председника Скупштине општине Књажевац, 
гласало је 34 одборника, од укупно 40 одборника, 
што представља већину од укупног броја 
одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 21.08.2020. године на седници Скупштине 
општине Књажевац, Комисија за утврђивање 
резултата тајног гласања за избор председника 
Скупштине општине Књажевац, објавила је да је 
Марко Стојановић,  изабран за председника 
Скупштине општине Књажевац. 

На основу наведеног, донето је Решење  
као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у  
року од 30 (тридесет) дана. 
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СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
 

Број: 020 - 14/2020-01                                                                                     
21.08.2020. године                                                                                              
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,  

Борка Вулић, с.р.     
3 

Скупштина општине Књажевац, на основу 
члана 39. а у вези члана 38. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018), члана 42. Статута  општине Књажевац – 
Пречишћени текст (''Службени лист општине 
Књажевац'', број 6/2019 и члана 31. Пословника  
Скупштине општине Књажевац (''Службени лист 
општине Књажевац'', број 12/2019) на 
Конститутивној седници одржаној 21.08.2020. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору заменика председника Скупштине 

општине Књажевац 

 
 

1. ИГОР СТЕВАНОВИЋ, дипл. инг. 

пољопривреде, из Књажевца, изабран је за 
заменика председника Скупштине општине 
Књажевац, на период од четири године. 

2. Заменик председника Скупштине 

општине Књажевац, није на сталном раду у 
општини Књажевац. 

3. Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу општине Књажевац''. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у одредбама члана 39. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018) у вези члана 38. став 3. (и члана 66. – за 
акт града) истог закона, члану 42. Статута општине 
Књажевац – Пречишћени текст (''Сл. лист општине 
Књажевац'', број 6/2019), и члану 31. Пословника 
Скупштине општине Књажевац (''Сл. лист општине 
Књажевац'', број 12/2019), којима је утврђено да 
председник Скупштине има заменика који га 
замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност, као и да се 
заменик председника скупштине бира и разрешава 
на исти начин као и председник скупштине, 
односно бира се на предлог најмање 1/3 
одборника, из реда одборника, на време од четири 
године, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника Скупштине општине. 

Одборници Скупштине општине Књажевац 
односно више од 1/3 одборника,  упутили су 
Скупштини, образложени предлог кандидата за 
заменика председника Скупштине општине 
Књажевац, предлажући за заменика председника 
Скупштине општине Књажевац, Игора 

Стевановића, дипл. инг. пољопривреде, из 
Књажевца, улица 4. септембар број 88, одборника 
изабраног са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
– ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

У складу са чланом 42. Пословника 
Скупштине општине Књажевац, одборник Игор  
Стевановић, је прихватио кандидатуру за заменика 
председника Скупштине општине Књажевац.  

Поступак тајног гласања за заменика 
председника Скупштине општине Књажевац 
спровела је Комисија  за утврђивање резултата 
тајног гласања у саставу: председник Скупштине 
општине, два најмлађа одборника и секретар 
Скупштине из претходног сазива. 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, за избор  Игора Стевановића за заменика 
председника Скупштине општине Књажевац 
гласало је 34 одборника, од укупно 40 одборника, 
што представља већину од укупног броја 
одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 21.08.2020. године, на седници Скупштине 
општине Књажевац, Комисија  за утврђивање 
резултата тајног гласања за избор заменика 
председника Скупштине општине Књажевац, 
објавила је да је Игор Стевановић,  изабран за 
заменик председника Скупштине општине 
Књажевац. 

На основу члана 42. став 4. Статута 
општине Књажевац – Пречишћени текст („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 6/2019), прописано је да 
се радно правни статус заменика председника 
Скупштине уређује посебним актом. Одлуком о 
правима изабраних и постављених лица општине 
Књажевац, („Сл. лист општине Књажевац“, број 
4/2009 и 6/2013), чланом 2. је прописано да 
заменик председника Скупштине своју функцију у 
општини Књажевац остварује радом на седницама 
према указаној потреби а у складу са законом и 
одлукама и другим актима Скупштине општине, тј. 
да није  на сталном раду у општини Књажевац.   

На основу наведеног, донето је Решење 
као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у  
року од 30 (тридесет) дана. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
Број: 020 - 15/2020-01                                                                                    
21.08.2020. године                                                                                       
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
4    

Скупштина општине Књажевац, на основу 
члана 40. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 43. 
Статута општине Књажевац – Пречишћени текст 
(''Службени лист  општине Књажевац'', број 6/2019) 
и члана 35. Пословника Скупштине  општине 
Књажевац (''Службени лист општине Књажевац'', 
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број 12/2019), на Конститутивној седници, одржаној 
21.08.2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављењу секретара Скупштине општине 

Књажевац 

 
 
1. ЉИЉА МИЛЕНКОВИЋ, дипломирани 

правник, из Књажевца, постављена је за секретара 
Скупштине општине Књажевац, на период од 
четири године.  
 
2. Секретар Скупштине општине Књажевац је 
на сталном раду у општини Књажевац. 
 
3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Књажевац.'' 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у члану 40. став 2. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члану 43. Статута општине Књажевац – 
Пречишћени текст (''Сл. лист општине Књажевац'', 
број 6/2019) и члану 35. Пословника Скупштине 
општине Књажевац (''Сл. лист  општине Књажевац“, 
број 12/2019), којима је прописано да се секретар 
Скупштине поставља, на предлог председника 
Скупштине, на мандатни период од четири године и 
може бити поново постављен. 

Чланом 40. став 3. Закона о локалној 
самоуправи утврђено је да за секретара Скупштине 
општине може бити постављено лице које има 
стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, са 
положеним стручним испитом за рад у органима 
управе и радним искуством од најмање три године.  

Председник Скупштине општине Књажевац 
је у складу са чланом 40. став 2. Закона о локалној 
самоуправи, чланом 43. Статута општине 
Књажевац – Пречишћени текст (''Сл. лист општине 
Књажевац'', број 6/2019) и чланом 35. Пословника 
Скупштине општине Књажевац (''Сл. лист општине 
Књажевац“, број 12/2019), Скупштини општине 
Књажевац предложио за секретара Скупштине 
Љиљу Миленковић, дипломираног правника, из 
Књажевца, улица Али Агићева број 2/1. 

У складу са чланом 35. Пословника 
Скупштине општине Књажевац (''Сл. лист  општине 
Књажевац“, број 12/2019), Скупштина општине 
Књажевац је већином гласова од присутног броја 
одборника Скупштине гласала за постављење 
Љиље Миленковић, из Књажевца за секретара 
Скупштине општине Књажевац. 

Одлуком о правима изабраних и 
постављених лица општине Књажевац, („Сл. лист 

општине Књажевац“, број 4/2009 и 6/2013), чланом 
2. је прописано да је секретар Скупштине на 
сталном раду у општини Књажевац.   

 
Како Љиља Миленковић испуњава све 

услове за постављење за секретара Скупштине 
општине Књажевац предвиђене Законом, донето је 
Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у  
року од 30 (тридесет) дана. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
 
Број: 020 - 16/2020-01                                                                                
21.08.2020. године                                                                                   
К њ а ж е в а ц       

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
5   

Скупштина општине Књажевац, на основу 
члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) , члана 46. 
Статута  општине Књажевац – Пречишћени текст 
(''Службени лист општине Књажевац'', број 6/2019)  
и члана 41. Пословника  Скупштине  општине 
Књажевац (''Службени лист  општине Књажевац'', 
број 12/2019), на седници Скупштине општине 
Књажевац, одржаној 22.08.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору председника општине Књажевац 

 
 
 1. МИЛАН ЂОКИЋ, магистар физичке 

културе, из Књажевца, изабран је за председника 
општине Књажевац, на мандатни период од четири 
године. 
 2. Председник општине је на сталном раду 

у општини Књажевац. 
 3. Утврђује се да даном избора за 

Председника општине Књажевац, Милану Ђокићу 
престаје мандат одборника Скупштине општине 
Књажевац, због преузимања функције која је у 
складу са законом неспојива с функцијом 
одборника.  
 4. Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу општине Књажевац.'' 
       

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  
 

 Правни основ за доношење Решења о 
избору председника Општине (у даљем тексту: 
Решење) садржан је у одредбама члана 43. став 1. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018) којима је утврђено да председника 
Општине бира Скупштина општине, из реда 
одборника, на време од четири године, тајним 
гласањем, већином гласова од укупног броја 
одборника Скупштине општине.   
 Председник Скупштине општине Књажевац 
је у складу са чланом 43. став 3. Закона о локалној 



СТРАНА 5 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 23  24. АВГУСТ 2020 

 

 
 

самоуправи Скупштини општине Књажевац, 
предложио кандидата за Председника општине 
Књажевац, Милана Ђокића, магистра физичке 
културе, из Књажевца, улица Јована Јовановића 
Змаја број 23, одборника изабраног са Изборне 
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 
 Кандидат за Председника општине је дао 
писану сагласност да прихвата кандидатуру за 
председника Општине.  

Поступак тајног гласања за председника 
општине Књажевац спровела је Комисија за 
утврђивање резултата тајног гласања, коју чине: 
председник Скупштине, заменик председника 
Скупштине, два члана из реда одборника које је 
Скупштина изабрала и секретар Скупштине. 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, за избор кандидата Милана Ђокића, за 
председника општине Књажевац, гласало је 33 
одборника, од укупно 40 одборника, што 
представља већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 22.08.2020. године на седници Скупштине 
општине Књажевац, Комисија за утврђивање 
резултата тајног гласања за избор председника 
општине Књажевац, објавила је да је Милан Ђокић, 
магистар физичке културе, из Књажевца изабран за 
председника општине Књажевац. 
 Чланом 43. став 5. Закона о локалној 
самоуправи утврђено је да председнику Општине 
избором на ову функцију престаје мандат 
одборника у скупштини општине. 
 Чланом 43. став 6. Закона о локалној 
самоуправи утврђено је да је председник општине 
на сталном раду у Општини. Одлуком о правима 
изабраних и постављених лица општине 
Књажевац, („Сл. лист општине Књажевац“, број 
4/2009 и 6/2013), чланом 2. такође, је прописано да 
је председник Општине на сталном раду у општини 
Књажевац.  

На основу наведеног, донето је Решење  
као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у  
року од 30 (тридесет) дана. 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 

Број: 020 - 17/2020-01                                                                                    
22.08.2020. године                                                                                       
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
6 

Скупштина општине Књажевац, на основу 
члана 43. став 2. и 4. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) , члана 46. 
Статута  општине Књажевац – Пречишћени текст 
(''Службени лист општине Књажевац'', број 6/2019)  
и члана 42. Пословника  Скупштине  општине 
Књажевац (''Службени лист  општине Књажевац'', 
број 12/2019), на седници Скупштине општине 
Књажевац, одржаној 22.08.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору заменика председника општине 

Књажевац 
 

 1. БРАНИСЛАВ ЈОСИФОВИЋ, инжењер 

менаџмента, из Књажевца, изабран је за заменика 
председника општине Књажевац, на мандатни 
период од четири године. 
 2.  Заменик председника општине је на 

сталном раду у општини Књажевац. 
 3. Утврђује се да даном избора за 

заменика председника општине Књажевац, 
Браниславу Јосифовићу, престаје мандат 
одборника Скупштине општине Књажевац, због 
преузимања функције која је у складу са законом 
неспојива с функцијом одборника.  
 4.  Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу општине Књажевац.'' 
       

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 
 Правни основ за доношење Решења о 
избору председника Општине (у даљем тексту: 
Решење) садржан је у одредбама члана 43. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018) којима је утврђено да председник 
Општине има заменика који га замењује у случају 
његове одсутности и спречености да обавља своју 
дужност. Чланом 46. став 4. Статута општине 
Књажевац прописано је да кандидат за 
председника Општине предлаже кандидата за 
заменика председника Општине из реда 
одборника, кога бира Скупштина општине на исти 
начин као и председника Општине.   

Кандидат за председника Општине је у 
складу са чланом 43. став 4. Закона о локалној 
самоуправи Скупштини општине предложио 
кандидата за заменика председника општине 
Књажевац, Бранислава Јосифовића, инжењера 
менаџмента, из Књажеца, улица 9-те бригаде 
19а/12, одборника изабраног са Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 
 Кандидат за Заменика председника 
општине дао је писану сагласност да прихвата 
кандидатуру за заменика председника општине. 

Поступак тајног гласања за Заменика 
председника општине спровела је Комисија за 
утврђивање резултата тајног гласања, коју чине: 
председник Скупштине, заменик председника 
Скупштине, два члана из реда одборника које је 
Скупштина изабрала и секретар Скупштине. 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, за избор Бранислава Јосифовића, за 
Заменика председника општине, гласало је 33 
одборника, од укупно 40 одборника, што 
представља већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 22.08.2020. године, на седници Скупштине 
општине Књажевац, Комисија за утврђивање 
резултата тајног гласања за избор заменика 
председника општине, објавила је да је Бранислав 
Јосифовић, из Књажевца изабран за заменика 
председника општине Књажевац. 
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 Чланом 43. став 5. Закона о локалној 
самоуправи утврђено је да је заменику 
председника општине избором на ову функцију 
престао мандат одборника у Скупштини.  
 Чланом 43. став 6. Закона о локалној 
самоуправи утврђено је да је заменик председника 
Општине на сталном раду. Одлуком о правима 
изабраних и постављених лица општине 
Књажевац, („Сл. лист општине Књажевац“, број 
4/2009 и 6/2013), чланом 2. такође, је прописано да 
је заменик председника Општине на сталном раду 
у општини Књажевац.   

На основу наведеног, донето је Решење  
као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у  
року од 30 (тридесет) дана. 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 

Број: 020 - 18/2020-01                                                                                   
22.08.2020. године                                                                                       
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
7 

Скупштина општине Књажевац, на основу 
члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи  
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 49. Статута 
општине Књажевац – Пречишћени текст 
(''Службени лист општине Књажевац'' број 6/2019)  
и члана 43. Пословника Скупштине општине 
Књажевац (''Службени лист општине Књажевац“, 
број 12/2019) на седници одржаној 22.08.2020. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Општинског већа општине 

Књажевац 
 

- ДЕЈАН МИЛУТИНОВИЋ, доктор 

филолошких наука, из Књажевца, изабран 
је за члана  

     Општинског већа општине Књажевац, на 
мандатни период од четири године. 
- Члан Општинског већа општине 

Књажевац није на сталном раду у 
општини Књажевац. 

- Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу општине Књажевац.'' 

                                                                                                           
 О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е 

 
 Правни основ за доношење Решења о 
избору члана Општинског већа општине Књажевац 
(у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама 
члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018) којим је утврђено да 
''Општинско веће чине председник општине, 
заменик председника општине, као и чланови 
Општинског већа чији је број утврђен Статутом 
општине и које бира Скупштина општине, на 
период од четири године, тајним гласањем, 

већином од укупног броја одборника.''  
Такође,  чланом 49. Статута општине 

Књажевац – Пречишћени текст (''Службени лист 
општине Књажевац'' број 6/2019)  и чланом 43. 
Пословника Скупштине општине Књажевац 
(''Службени лист општине Књажевац'' број 12/2019) 
утврђено је да Општинско веће чине председник 
Општине, заменик председника Општине и 7 
чланова Општинског већа које бира Скупштина, 
тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. 
 Кандидат за председника Општине је у 
складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној 
самоуправи, чланом 49. Статута општине 
Књажевац и чланом 43. Пословника Скупштине 
општине Књажевац, Скупштини општине 
Књажевац, предложио кандидата Дејана 
Милутиновића, из Књажевца, улица Војводе 
Путника број 5 за члана Општинског већа.  

Кандидат за члана Општинског већа дао је 
писану сагласност да прихвата кандидатуру за 
члана Општинског већа. 

Поступак тајног гласања за члана 
Општинског већа спровела је Комисија за 
утврђивање резултата тајног гласања,  у следећем 
саставу: председник Скупштине, заменик 
председника Скупштине, два члана из реда 
одборника које је Скупштина изабрала и секретар 
Скупштине. 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, за избор Дејана Милутиновића за члана 
Општинског већа, гласало је 33 одборника, од 
укупно 40 одборника, што представља већину од 
укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 22.08.2020. године на седници Скупштине 
општине Књажевац, Комисија за утврђивање 
резултата тајног гласања за избор члана 
Општинског већа, објавила је да је Дејан 
Милутиновић, из Књажевца изабран за члана 
Општинског већа. 
 Чланом 50. став 3. Статута општине 
Књажевац, предвиђено је да се радно правни 
статус чланова Општинског већа, уређује посебним 
актом.  

Одлуком о правима изабраних и 
постављених лица општине Књажевац, („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 4/2009 и 6/2013), чланом 
2. је прописано да члан Општинског већа  своју 
функцију у општини Књажевац остварује радом на 
седницама према указаној потреби, а у складу са 
законом и одлукама и другим актима Скупштине 
општине, тј. да није  на сталном раду у општини 
Књажевац.   

На основу наведеног, донето је Решење  
као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
року од 30 (тридесет) дана. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 

Број: 020- 19/2020-01                                                                                   
22.08.2020. године                                                                                      
К њ а ж е в а ц  
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Скупштина општине Књажевац, на основу 
члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи  
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 49. Статута 
општине Књажевац – Пречишћени текст 
(''Службени лист општине Књажевац'' број 6/2019)  
и члана 43. Пословника Скупштине општине 
Књажевац (''Службени лист општине Књажевац“, 
број 12/2019) на седници одржаној 22.08.2020. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Општинског већа општине 

Књажевац 
  

1. МИЛОШ НИКОЛИЋ, магистар економских 

наука, из Књажевца, изабран је за члана 
Општинског већа општине Књажевац, на 
мандатни период од четири године. 
2. Члан Општинског већа општине Књажевац 
није на сталном раду у општини Књажевац. 
3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Књажевац.'' 

                                                                                                           
 О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е 

 

 Правни основ за доношење Решења о 
избору члана Општинског већа општине Књажевац 
(у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама 
члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018) којим је утврђено да 
''Општинско веће чине председник општине, 
заменик председника општине, као и чланови 
Општинског већа чији је број утврђен Статутом 
општине и које бира Скупштина општине, на 
период од четири године, тајним гласањем, 
већином од укупног броја одборника.''  

Такође,  чланом 49. Статута општине 
Књажевац – Пречишћени текст (''Службени лист 
општине Књажевац'' број 6/2019)  и чланом 43. 
Пословника Скупштине општине Књажевац 
(''Службени лист општине Књажевац'' број 12/2019) 
утврђено је да Општинско веће чине председник 
Општине, заменик председника Општине и 7 
чланова Општинског већа које бира Скупштина, 
тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. 
 Кандидат за председника Општине је у 
складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној 
самоуправи, чланом 49. Статута општине 
Књажевац и чланом 43. Пословника Скупштине 
општине Књажевац, Скупштини општине 
Књажевац, предложио кандидата Милоша 
Николића, из Књажевца, улица Војводе Путника 
број 76 за члана Општинског већа.  

Кандидат за члана Општинског већа дао је 
писану сагласност да прихвата кандидатуру за 
члана Општинског већа. 

Поступак тајног гласања за члана 
Општинског већа спровела је Комисија за 

утврђивање резултата тајног гласања,  у следећем 
саставу: председник Скупштине, заменик 
председника Скупштине, два члана из реда 
одборника које је Скупштина изабрала и секретар 
Скупштине. 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, за избор Милоша Николића за члана 
Општинског већа, гласало је 33 одборника, од 
укупно 40 одборника, што представља већину од 
укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 22.08.2020. године на седници Скупштине 
општине Књажевац, Комисија за утврђивање 
резултата тајног гласања за избор члана 
Општинског већа, објавила је да је Милош Николић, 
из Књажевца изабран за члана Општинског већа. 
 Чланом 50. став 3. Статута општине 
Књажевац, предвиђено је да се радно правни 
статус чланова Општинског већа, уређује посебним 
актом.  

Одлуком о правима изабраних и 
постављених лица општине Књажевац, („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 4/2009 и 6/2013), чланом 
2. је прописано да члан Општинског већа  своју 
функцију у општини Књажевац остварује радом на 
седницама према указаној потреби, а у складу са 
законом и одлукама и другим актима Скупштине 
општине, тј. да није  на сталном раду у општини 
Књажевац.   

На основу наведеног, донето је Решење  
као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
року од 30 (тридесет) дана. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 

Број: 020- 20/2020-01                                                                                    
22.08.2020. године                                                                                      
К њ а ж е в а ц  
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Скупштина општине Књажевац, на основу 
члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи  
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 49. Статута 
општине Књажевац – Пречишћени текст 
(''Службени лист општине Књажевац'' број 6/2019)  
и члана 43. Пословника Скупштине општине 
Књажевац (''Службени лист општине Књажевац“, 
број 12/2019) на седници одржаној 22.08.2020. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Општинског већа општине 

Књажевац 
 

1. ДУБРАВКА ПАВЛОВИЋ, инжењер 

саобраћаја за поштански саобраћај, из 
Књажевца, изабрана је за члана Општинског 
већа општине Књажевац, на мандатни период 
од четири године. 
2. Члан Општинског већа општине Књажевац 
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није на сталном раду у општини Књажевац. 
3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Књажевац.'' 

                                                                                                           

   
О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е 

 
 Правни основ за доношење Решења о 
избору члана Општинског већа општине Књажевац 
(у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама 
члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018) којим је утврђено да 
''Општинско веће чине председник општине, 
заменик председника општине, као и чланови 
Општинског већа чији је број утврђен Статутом 
општине и које бира Скупштина општине, на 
период од четири године, тајним гласањем, 
већином од укупног броја одборника.''  

Такође,  чланом 49. Статута општине 
Књажевац – Пречишћени текст (''Службени лист 
општине Књажевац'' број 6/2019)  и чланом 43. 
Пословника Скупштине општине Књажевац 
(''Службени лист општине Књажевац'' број 12/2019) 
утврђено је да Општинско веће чине председник 
Општине, заменик председника Општине и 7 
чланова Општинског већа које бира Скупштина, 
тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. 
 Кандидат за председника Општине је у 
складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној 
самоуправи, чланом 49. Статута општине 
Књажевац и чланом 43. Пословника Скупштине 
општине Књажевац, Скупштини општине 
Књажевац, предложио кандидата Дубравку 
Павловић, из Књажевца, улица Светозара 
Марковића број 9а/19 за члана Општинског већа.  

Кандидат за члана Општинског већа дао је 
писану сагласност да прихвата кандидатуру за 
члана Општинског већа. 

Поступак тајног гласања за члана 
Општинског већа спровела је Комисија за 
утврђивање резултата тајног гласања,  у следећем 
саставу: председник Скупштине, заменик 
председника Скупштине, два члана из реда 
одборника које је Скупштина изабрала и секретар 
Скупштине. 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, за избор Дубравке Павловић за члана 
Општинског већа, гласало је 33 одборника, од 
укупно 40 одборника, што представља већину од 
укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 22.08.2020. године на седници Скупштине 
општине Књажевац, Комисија за утврђивање 
резултата тајног гласања за избор члана 
Општинског већа, објавила је да је Дубравка 
Павловић, из Књажевца изабрана за члана 
Општинског већа. 
 Чланом 50. став 3. Статута општине 
Књажевац, предвиђено је да се радно правни 
статус чланова Општинског већа, уређује посебним 
актом.  

Одлуком о правима изабраних и 
постављених лица општине Књажевац, („Сл. лист 

општине Књажевац“, број 4/2009 и 6/2013), чланом 
2. је прописано да члан Општинског већа  своју 
функцију у општини Књажевац остварује радом на 
седницама према указаној потреби, а у складу са 
законом и одлукама и другим актима Скупштине 
општине, тј. да није  на сталном раду у општини 
Књажевац.   

На основу наведеног, донето је Решење  
као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
року од 30 (тридесет) дана. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 

Број: 020- 21/2020-01                                                                                   
22.08.2020. године                                                                                      
К њ а ж е в а ц 
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Скупштина општине Књажевац, на основу 
члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи  
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 49. Статута 
општине Књажевац – Пречишћени текст 
(''Службени лист општине Књажевац'' број 6/2019)  
и члана 43. Пословника Скупштине општине 
Књажевац (''Службени лист општине Књажевац“, 
број 12/2019) на седници одржаној 22.08.2020. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Општинског већа општине 

Књажевац 
  

 
1. СИНИША ЂОРЂЕВИЋ, православни 

свештеник, из Књажевца, изабран је за члана 
Општинског већа општине Књажевац, на 
мандатни период од четири године. 
2. Члан Општинског већа општине Књажевац 
није на сталном раду у општини Књажевац. 
3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Књажевац.'' 

                                                                                                           
 О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е 

 
 Правни основ за доношење Решења о 
избору члана Општинског већа општине Књажевац 
(у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама 
члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018) којим је утврђено да 
''Општинско веће чине председник општине, 
заменик председника општине, као и чланови 
Општинског већа чији је број утврђен Статутом 
општине и које бира Скупштина општине, на 
период од четири године, тајним гласањем, 
већином од укупног броја одборника.''  

Такође,  чланом 49. Статута општине 
Књажевац – Пречишћени текст (''Службени лист 
општине Књажевац'' број 6/2019)  и чланом 43. 
Пословника Скупштине општине Књажевац 
(''Службени лист општине Књажевац'' број 12/2019) 
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утврђено је да Општинско веће чине председник 
Општине, заменик председника Општине и 7 
чланова Општинског већа које бира Скупштина, 
тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. 
 Кандидат за председника Општине је у 
складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној 
самоуправи, чланом 49. Статута општине 
Књажевац и чланом 43. Пословника Скупштине 
општине Књажевац, Скупштини општине 
Књажевац, предложио кандидата Синишу 
Ђорђевића, из Књажевца, улица Карађорђева број 
3 за члана Општинског већа.  

Кандидат за члана Општинског већа дао је 
писану сагласност да прихвата кандидатуру за 
члана Општинског већа. 

Поступак тајног гласања за члана 
Општинског већа спровела је Комисија за 
утврђивање резултата тајног гласања,  у следећем 
саставу: председник Скупштине, заменик 
председника Скупштине, два члана из реда 
одборника које је Скупштина изабрала и секретар 
Скупштине. 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, за избор Синише Ђорђевића за члана 
Општинског већа, гласало је 33 одборника, од 
укупно 40 одборника, што представља већину од 
укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 22.08.2020. године на седници Скупштине 
општине Књажевац, Комисија за утврђивање 
резултата тајног гласања за избор члана 
Општинског већа, објавила је да је Синиша 
Ђорђевић, из Књажевца изабран за члана 
Општинског већа. 
 Чланом 50. став 3. Статута општине 
Књажевац, предвиђено је да се радно правни 
статус чланова Општинског већа, уређује посебним 
актом.  

Одлуком о правима изабраних и 
постављених лица општине Књажевац, („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 4/2009 и 6/2013), чланом 
2. је прописано да члан Општинског већа  своју 
функцију у општини Књажевац остварује радом на 
седницама према указаној потреби, а у складу са 
законом и одлукама и другим актима Скупштине 
општине, тј. да није  на сталном раду у општини 
Књажевац.   

На основу наведеног, донето је Решење  
као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
року од 30 (тридесет) дана. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 

Број: 020- 22/2020-01                                                                                    
22.08.2020. године                                                                                      
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
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Скупштина општине Књажевац, на основу 
члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи  
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 49. Статута 
општине Књажевац – Пречишћени текст 
(''Службени лист општине Књажевац'' број 6/2019)  
и члана 43. Пословника Скупштине општине 
Књажевац (''Службени лист општине Књажевац“, 
број 12/2019) на седници одржаној 22.08.2020. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Општинског већа општине 

Књажевац 
 

 
1. МИОДРАГ КОСОВАЦ, пензионер, из 

Књажевца, изабран је за члана Општинског 
већа општине Књажевац, на мандатни период 
од четири године. 
2. Члан Општинског већа општине Књажевац 
није на сталном раду у општини Књажевац. 
3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Књажевац.'' 
                                                                                                           
 О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е 

 
 Правни основ за доношење Решења о 
избору члана Општинског већа општине Књажевац 
(у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама 
члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018) којим је утврђено да 
''Општинско веће чине председник општине, 
заменик председника општине, као и чланови 
Општинског већа чији је број утврђен Статутом 
општине и које бира Скупштина општине, на 
период од четири године, тајним гласањем, 
већином од укупног броја одборника.''  

Такође,  чланом 49. Статута општине 
Књажевац – Пречишћени текст (''Службени лист 
општине Књажевац'' број 6/2019)  и чланом 43. 
Пословника Скупштине општине Књажевац 
(''Службени лист општине Књажевац'' број 12/2019) 
утврђено је да Општинско веће чине председник 
Општине, заменик председника Општине и 7 
чланова Општинског већа које бира Скупштина, 
тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. 
 Кандидат за председника Општине је у 
складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној 
самоуправи, чланом 49. Статута општине 
Књажевац и чланом 43. Пословника Скупштине 
општине Књажевац, Скупштини општине 
Књажевац, предложио кандидата Миодрага 
Косовца, из Трговишта број 98 за члана Општинског 
већа.  

Кандидат за члана Општинског већа дао је 
писану сагласност да прихвата кандидатуру за 
члана Општинског већа. 

Поступак тајног гласања за члана 
Општинског већа спровела је Комисија за 
утврђивање резултата тајног гласања,  у следећем 
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саставу: председник Скупштине, заменик 
председника Скупштине, два члана из реда 
одборника које је Скупштина изабрала и секретар 
Скупштине. 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, за избор Миодрага Косовца за члана 
Општинског већа, гласало је 33 одборника, од 
укупно 40 одборника, што представља већину од 
укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 22.08.2020. године на седници Скупштине 
општине Књажевац, Комисија за утврђивање 
резултата тајног гласања за избор члана 
Општинског већа, објавила је да је Миодраг 
Косовац, из Трговишта изабран за члана 
Општинског већа. 
 Чланом 50. став 3. Статута општине 
Књажевац, предвиђено је да се радно правни 
статус чланова Општинског већа, уређује посебним 
актом.  

Одлуком о правима изабраних и 
постављених лица општине Књажевац, („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 4/2009 и 6/2013), чланом 
2. је прописано да члан Општинског већа  своју 
функцију у општини Књажевац остварује радом на 
седницама према указаној потреби, а у складу са 
законом и одлукама и другим актима Скупштине 
општине, тј. да није  на сталном раду у општини 
Књажевац.   

На основу наведеног, донето је Решење  
као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
року од 30 (тридесет) дана. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 

Број: 020- 23/2020-01                                                                                    
22.08.2020. године                                                                                      
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
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Скупштина општине Књажевац, на основу 
члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи  
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 49. Статута 
општине Књажевац – Пречишћени текст 
(''Службени лист општине Књажевац'' број 6/2019)  
и члана 43. Пословника Скупштине општине 
Књажевац (''Службени лист општине Књажевац“, 
број 12/2019) на седници одржаној 22.08.2020. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Општинског већа општине 

Књажевац 
  

 
1. РАДОМИР ВЕЉКОВИЋ, пензионер, из 

Књажевца, изабран је за члана Општинског 
већа општине Књажевац, на мандатни период 
од четири године. 
2. Члан Општинског већа општине Књажевац 
није на сталном раду у општини Књажевац. 

3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Књажевац.'' 

                                                                                                           
 О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е 

 
 Правни основ за доношење Решења о 
избору члана Општинског већа општине Књажевац 
(у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама 
члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018) којим је утврђено да 
''Општинско веће чине председник општине, 
заменик председника општине, као и чланови 
Општинског већа чији је број утврђен Статутом 
општине и које бира Скупштина општине, на 
период од четири године, тајним гласањем, 
већином од укупног броја одборника.''  

Такође,  чланом 49. Статута општине 
Књажевац – Пречишћени текст (''Службени лист 
општине Књажевац'' број 6/2019)  и чланом 43. 
Пословника Скупштине општине Књажевац 
(''Службени лист општине Књажевац'' број 12/2019) 
утврђено је да Општинско веће чине председник 
Општине, заменик председника Општине и 7 
чланова Општинског већа које бира Скупштина, 
тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. 
 Кандидат за председника Општине је у 
складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној 
самоуправи, чланом 49. Статута општине 
Књажевац и чланом 43. Пословника Скупштине 
општине Књажевац, Скупштини општине 
Књажевац, предложио кандидата Радомира 
Вељковића, из Књажевца, улица 9-те бригаде број  
13-1/19 за члана Општинског већа.  

Кандидат за члана Општинског већа дао је 
писану сагласност да прихвата кандидатуру за 
члана Општинског већа. 

Поступак тајног гласања за члана 
Општинског већа спровела је Комисија за 
утврђивање резултата тајног гласања,  у следећем 
саставу: председник Скупштине, заменик 
председника Скупштине, два члана из реда 
одборника које је Скупштина изабрала и секретар 
Скупштине. 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, за избор Радомира Вељковића за члана 
Општинског већа, гласало је 33 одборника, од 
укупно 40 одборника, што представља већину од 
укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 22.08.2020. године на седници Скупштине 
општине Књажевац, Комисија за утврђивање 
резултата тајног гласања за избор члана 
Општинског већа, објавила је да је Радомир 
Вељковић, из Књажевца изабран за члана 
Општинског већа. 
 Чланом 50. став 3. Статута општине 
Књажевац, предвиђено је да се радно правни 
статус чланова Општинског већа, уређује посебним 
актом.  

Одлуком о правима изабраних и 
постављених лица општине Књажевац, („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 4/2009 и 6/2013), чланом 
2. је прописано да члан Општинског већа  своју 
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функцију у општини Књажевац остварује радом на 
седницама према указаној потреби, а у складу са 
законом и одлукама и другим актима Скупштине 
општине, тј. да није  на сталном раду у општини 
Књажевац.   

На основу наведеног, донето је Решење  
као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
року од 30 (тридесет) дана. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 

Број: 020- 24/2020-01                                                                                    
22.08.2020. године                                                                                      
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
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Скупштина општине Књажевац, на основу 
члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи  
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 49. Статута 
општине Књажевац – Пречишћени текст 
(''Службени лист општине Књажевац'' број 6/2019)  
и члана 43. Пословника Скупштине општине 
Књажевац (''Службени лист општине Књажевац“, 
број 12/2019) на седници одржаној 22.08.2020. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Општинског већа општине 

Књажевац 
  

 
1. МАРИЈА ЈЕЛЕНКОВИЋ, апсолвент 

факултета безбедности у Београду, из 
Књажевца, изабрана је за члана Општинског 
већа општине Књажевац, на мандатни период 
од четири године. 
2. Члан Општинског већа општине Књажевац 
није на сталном раду у општини Књажевац. 
3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Књажевац.'' 

                                                                                                           
 О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е 

 
 Правни основ за доношење Решења о 
избору члана Општинског већа општине Књажевац 
(у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама 
члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018) којим је утврђено да 
''Општинско веће чине председник општине, 
заменик председника општине, као и чланови 
Општинског већа чији је број утврђен Статутом 
општине и које бира Скупштина општине, на 
период од четири године, тајним гласањем, 
већином од укупног броја одборника.''  

Такође,  чланом 49. Статута општине 
Књажевац – Пречишћени текст (''Службени лист 
општине Књажевац'' број 6/2019)  и чланом 43. 
Пословника Скупштине општине Књажевац 
(''Службени лист општине Књажевац'' број 12/2019) 

утврђено је да Општинско веће чине председник 
Општине, заменик председника Општине и 7 
чланова Општинског већа које бира Скупштина, 
тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. 
 Кандидат за председника Општине је у 
складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној 
самоуправи, чланом 49. Статута општине 
Књажевац и чланом 43. Пословника Скупштине 
општине Књажевац, Скупштини општине 
Књажевац, предложио кандидата Марију 
Јеленковић, из Књажевца, улица Бранка Металца 
број 29а, за члана Општинског већа.  

Кандидат за члана Општинског већа дао је 
писану сагласност да прихвата кандидатуру за 
члана Општинског већа. 

Поступак тајног гласања за члана 
Општинског већа спровела је Комисија за 
утврђивање резултата тајног гласања,  у следећем 
саставу: председник Скупштине, заменик 
председника Скупштине, два члана из реда 
одборника које је Скупштина изабрала и секретар 
Скупштине. 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, за избор Марије Јеленковић за члана 
Општинског већа, гласало је 33 одборника, од 
укупно 40 одборника, што представља већину од 
укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 22.08.2020. године на седници Скупштине 
општине Књажевац, Комисија за утврђивање 
резултата тајног гласања за избор члана 
Општинског већа, објавила је да је Марија 
Јеленковић, из Књажевца изабрана за члана 
Општинског већа. 
 Чланом 50. став 3. Статута општине 
Књажевац, предвиђено је да се радно правни 
статус чланова Општинског већа, уређује посебним 
актом.  

Одлуком о правима изабраних и 
постављених лица општине Књажевац, („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 4/2009 и 6/2013), чланом 
2. је прописано да члан Општинског већа  своју 
функцију у општини Књажевац остварује радом на 
седницама према указаној потреби, а у складу са 
законом и одлукама и другим актима Скупштине 
општине, тј. да није  на сталном раду у општини 
Књажевац.   

На основу наведеног, донето је Решење  
као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
року од 30 (тридесет) дана. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 

Број: 020- 25/2020-01                                                                                    
22.08.2020. године                                                                                      
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалним 
изборима („Сл. гласник РС“, број 129/07, 34/2010 и 
Одлука УС 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично 
тумачење и 68/2020), члана 45. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 
83/2014 – др. закони, 101/2016-др. закон и 47/2018), 
и члана 30. Статута општине Књажевац – 
Пречишћени текст („Сл. лист општине Књажевац“, 
број 6/2019), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној 22.08.2020. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о утврђивању престанка мандата одборнику  

 
Члан 1. 

 

Утврђује се да  је престао мандат 
одборнику са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
– ЗА НАШУ ДЕЦУ:  

Марији Јеленковић, из Књажевца, улица 

Бранка Металца број 29а, због избора на функцију 
члана Општинског већа општине Књажевац.  
 

Члан 2. 

 
Одлуку о престанку мандата одборнику 

Скупштине општине Књажевац из члана 1. ове 
Одлуке доставити Општинској изборној комисији 
ради доделе мандата новом одборнику у складу са 
Законом.  
 

Члан 3. 

 
Против ове Одлуке о утврђивању 

престанка мандата, допуштена је жалба Управном 
суду у року од 48 часова, од дана доношења 
Одлуке.  
 

Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и исту објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“.  
 
Број: 020 - 27/2020-01                                                                             
22.08.2020. године                                                                                
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
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