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На основу члана 64. Закона о локалним 

изборима („Сл. гласник РС“, број 14/2022), члана 31. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 
47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 9. Пословника 
Скупштине општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 12/2019), Скупштина општине 
Књажевац, на Конститутивној седници, одржаној дана 
26.05.2022. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
I 

 ПОТВРЂУЈУ СЕ  мандати одборницима 

Скупштине општине Књажевац, након спроведених 
избора за одборнике Скупштине општине Књажевац, 
који су одржани 03. априла 2022. године, по 
редоследу на изборним листама. 
 

II 

 Одборници којима се потврђују мандати са 
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно 
можемо све, су: 
 

1) мр МИЛАН ЂОКИЋ, 1972, Магистар физичке 

културе,  
2) ЛИДИЈА НИКОЛИЋ, 1954, Дипломирани 

економиста,  
3) МАРКО СТОЈАНОВИЋ, 1981, Дипломирани 

инжењер пољопривреде, 
4) БРАНИСЛАВ ЈОСИФОВИЋ, 1991, Менаџер, 
5) МИЛИЦА МИХАЈЛОВИЋ, 1991, Докторант 

филозофског факултета, 
6) НЕМАЊА ВИДОЈЕВИЋ, 1992, Доктор 

медицине, 
7) МАРИЈА ЈЕЛЕНКОВИЋ, 1993, Дипломирани 

менаџер безбедности, 
8) ИГОР СТЕВАНОВИЋ, 1982, Дипломирани 

инжењер пољопривреде, 
9) ЉИЉАНА МИХАЈЛОВИЋ, 1954, 

Архитектонски техничар, 
10) БОБАН МАРИНКОВИЋ, 1987, Доктор 

медицине,  
11) АЛЕКСАНДАР МИЛОЈИЋ, 1985, 

Дипломирани економиста, 
12) БОРКА ВУЛИЋ, 1941, Пензионер,  
13) ВЛАДАН ДРАГИЋЕВИЋ, 1988, Архитекта, 
14) ИВАНКА МАНОЈЛОВИЋ, 1978, Економски 

техничар, 
15) МИРОЉУБ БОЖИНОВИЋ, 1965, 

Дипломирани економиста, 
16) РАДЕ БОГОЈЕВИЋ, 1966, Радник, 

17) МАРКО ПЕТРОВИЋ, 1986, Професор 

историје, 
18) АЛЕКСАНДАР ЛАКИЋ, 1994, Управник 

ловишта, 
19) КРИСТИНА МАРКОВИЋ, 1992, Струковна 

медицинска сестра, 
20) МИЛЕНА МИЛОЈКОВИЋ, 1983, Апсолвент 

географије, 
21) МИКИЦА ВИДОЈЕВИЋ, 1966, Доктор 

медицине специјалиста, 
22) ЛИДИЈА ИВАНОВИЋ, 1965, Пословни 

секретар, 
23) ДАНИЈЕЛ ЖИВКОВИЋ, 1991, Грађевински 

инжењер, 
24) СЛАЂАНА СТОЈАНОВИЋ, 1960, Домаћица, 
25) ДРАГИША СТОЈАНОВИЋ, 1954, 

Дипломирани инжењер електротехнике, 
26) СЛОБОДАНКА ЈАНАЋКОВИЋ, 1944, 

Пензионер, 
27) ОЛИВЕР РАДИСАВЉЕВИЋ, 1976, 

Дипломирани историчар. 
 
 Одборници којима се потврђују  мандати са 
Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР 
СРБИЈЕ су: 

 

1. ДАРКО ЖИВКОВИЋ, 1977, Дипломирани 

менаџер,  

2. МАРИЈА ЦВЕТАНОВИЋ, 1978, Дипломирани 

правник,  

3. САША СТАНКОВИЋ, 1969, Комерцијалиста, 

4. НАТАША РАДЕНКОВИЋ, 1981, 

Дипломирани економиста,  

5. АЛЕКСАНДАР МИЛАДИНОВИЋ, 1993, 

Специјализовани струковни економиста,  

6. МАРИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ, 1975, Спец. 

физикалне медицине и рехабилитације. 
 
 Одборник коме се потврђује мандат са 
изборне листе  ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА 
КЊАЖЕВАЦ – Српска коалиција НАДА – 
Национално демократска алтернатива – 
Демократска странка Србије (ДСС) – За Краљевину 
Србију (МОНАРХИСТИ) – Војислав Михаиловић, је: 

 
1. ЗОРАНА ЖИВАНОВИЋ, 1967, медицинска 

сестра. 
 
 Одборници којима се потврђују  мандати са 
Изборне листе УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПОБЕДУ 
КЊАЖЕВЦА – Народна странка – Демократска 
странка – Странка слободе и правде су: 
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- МАРКО ИГЊАТОВИЋ, 1984, 

Дипл.инг.грађевинарства,  

- ДАЛИБОР СТАНОЈЕВИЋ, 1977, Дипл.инг. 

пољопривреде, 

- ДРАГАН ПЕТРОВИЋ, 1971, Професор 

географије, 

- НИНА МИЛУТИНОВИЋ, 1974, Наставник 

разредне наставе, 
 
 Одборници којима се потврђују  мандати са 
Изборне листе Књажевац за краља – Патриотски 
блок за обнову Краљевине Србије – Покрет 
обнове Краљевине Србије (ПОКС) – Српски Покрет 
Двери – Саша Илијић – др Владислав Смиљанић – 
Буца, су: 

 
     1)  ВЛАДИСЛАВ СМИЉАНИЋ, 1949, Доктор 

Стоматологије, 
     2)  САША ИЛИЈИЋ, 1973, Приватни предузетник, 

 
III 
 

Мандат одборника траје 4 (четири) године, 
почев од дана потврђивања мандата, односно до 
престанка мандата сазива Скупштине.  
 

IV 

 
 Против ове Одлуке, подносилац проглашене 
изборне листе која је освојила мандате може поднети  
жалбу Управном суду у року од седам дана, од дана 
доношења Одлуке.  
  

V 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење ове Одлуке 
садржан је у члану  64. Закона о локалним изборима 
("Сл. гласник РС", бр. 14/2022), којим је прописано да 
мандат одборника почиње да тече оног дана када је 
потврђен и да о потврђивању мандата одлучује 
Скупштина на конститутивној седници. 

Чланом 31. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон,  47/2018и 111/2021-др. Закон), 
између осталог је прописано да се одборници  бирају 
на четири године, као и судска заштита мандата,  а  
чланом 9. Пословника Скупштине општине Књажевац 
(''Сл. лист општине Књажевац“ бр. 12/2019''), је 
прописано да се потврђивање мандата одборника 
врши на основу уверења о избору за одборника и 
извештаја изборне комисије о спроведеним изборима 
за одборнике, да о потврђивању мандата одборника 
одлучује Скупштина на конститутивној седници и да 
мандат одборника почиње да тече даном 
потврђивања мандата и траје четири године, односно 
до престанка мандата одборника тог сазива 
Скупштине.  

Општинска изборна комисија је Скупштини 
општине Књажевац доставила Извештај о 

спроведеним изборима за одборнике Скупштине 
општине Књажевац одржаним дана 03.04.2022. 
године бр. 013-305/2022-01 од 26.04.2022. године и 
Решење o додељивању одборничких мандата 
кандидатима за одборнике са изборних листа које су 
добиле одборничке мандате, број:  
013-264/2022-01 од 26.04.2022 године, по редоследу 
на изборној листи, почев од првог кандидата са листе, 
у складу са чланом 63. Закона о локалним изборима и 
њима је издала  Уверења о избору за одборнике 
Скупштине Књажевац. 

Сагласно члану 13. Пословника Скупштинe 
општине Књажевац, а на основу Извештаја 
Верификационог одбора, утврђена је сагласност 
Уверења о избору кандидата за одборнике Скупштине 
општине Књажевац, са Извештајем општинске 
изборне комисије и Решењем о додели мандата 
кандидатима  за одборнике  са Изборних листа које су 
добиле одборничке мандате.  
  Чланом 66. став 5. Закона о локалним 
изборима утврђено је да, против Одлуке Скупштине 
донете у вези са потврђивањем мандата одборника 
на конститутивној седници подносилац проглашене 
изборне листе која је освојила мандате може поднети 
жалбу Вишем суду на чијем се подручју налази 
седиште Скупштине у року од седам дана од дана 
доношења одлуке. 
 Чланом 97. став 2. истог закона је између 
осталог  прописано да је Управни суд надлежан да 
одлучује по жалби против одлуке донете у вези са 
потврђивањем мандата одборника, ако су те жалбе 
поднете у року од годину дана од дана када је овај 
закон ступио на снагу.  
 
 На основу напред наведеног одлучено је као 
у диспозитиву. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 
Број: 020 - 23/2022-01                                                                               
26.05.2022. године                                                                                        
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,  

Борка Вулић, с.р. 
2 

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, 47/2018 и 111/2021-др. 
закон), 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 и 17/2022), на 
Конститутивној седници одржаној 26.05.2022. 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  
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     Скупштине општине Књажевац на период од 
четири године.  
2. Председник Скупштине општине Књажевац je на 

сталном раду у општини Књажевац. 
3. Избором на функцију председника Скупштине 

општине, Марку Стојановићу престаје мандат 
члана Привременог органа општине Књажевац.  

4.  Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 
исто 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, 47/2018 и 111/2021-др. закон), 
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 и 
17/2022), 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 
можебити на сталном раду у Општини, а у складу са 
актом Скупштине општине Књажевац. Одлуком о 
радно правном статусу и правима изабраних и 
постављених лица у општини Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 17/2022), чланом 3. 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 – Заједно можемо све. 

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 27 
одборника, од укупно 40 одборника, што представља 
већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 26.05.2022. 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 члана 39. став 3. Статута општине 
Књажевац – Пречишћени текст („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 6/2019), прописано је да председник 
Скупштине може бити на сталном раду. Одлуком о 
радно правном статусу и правима изабраних и 
постављених лица у општини Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 17/2022),  чланом 3. између 
осталог је прописано да је председник Скупштине 
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 -24/2022-01                                                                                      
26.05.2022. 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, 47/2018 и 
111/2021-др. закон), 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 и 
17/2022) на Конститутивној седници одржаној 
26.05.2022. 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. Радно правни статус заменика 

председника Скупштине општине Књажевац, биће 
уређен посебном Одлуком. 

3. Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и исто 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, 47/2018 и 111/2021-др. 
закон) 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 и 17/2022), 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 
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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,- председнику Скупштине, 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 – Заједно можемо све. 

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 27 одборника, од укупно 40 одборника, што 
представља већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 26.05.2022. 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 радно правном 
статусу и правима изабраних и постављених лица у 
општини Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, 
број 17/2022),  чланом 4. између осталог је прописано 
и у ком случају Одлуку о радно правном статусу 
заменика председника Скупштине општине доноси 
Скупштина, након избора на ову функцију.  

У вези с тим радно правни статус  заменика 
председника Скупштине биће уређен накнадно.  

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, на основу 
члана 40. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), 
члана 30. Статута општине Књажевац – Пречишћени 
текст (''Службени лист  општине Књажевац'', број 
6/2019) и члана 35. Пословника Скупштине  општине 
Књажевац (''Службени лист општине Књажевац'', број 
12/2019 и 17/2022), на Конститутивној седници, 
одржаној 26.05.2022. 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. Постављењем на функцију секретара 
Скупштине општине, Љиљи Миленковић 
престаје функција секретара Привременог 
органа општине Књажевац.  

4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења 
и исто 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, 47/2018 и 111/2021-др. 
закон), 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 и 17/2022), 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 и 17/2022), Скупштини општине 
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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 радно правном статусу и правима 
изабраних и постављених лица у општини Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 17/2022), чланом 
3. 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 -26/2022-01                                                                            
26.05.2022. 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 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), 
члана 30. 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 и 17/2022), на седници Скупштине одржаној 
27.05.2022. 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 и 
мандат председника Привременог органа. 
 4. Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и исто 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, 47/2018 и 
111/2021-др. закон) 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 
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 – Заједно можемо све. 
 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 27 одборника, од 
укупно 40 одборника, што представља већину од 
укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 27.05.2022. 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. 
 Избором на функцију председника Општине, 
мр Милану Ђокићу, престаје  и мандат председника 
Привременог органа 
 Чланом 43. став 6. Закона о локалној 
самоуправи утврђено је да је председник општине на 
сталном раду у Општини. Одлуком о радно правном 
статусу и правима изабраних и постављених лица у 
општини Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, 
број 17/2022), чланом 3. 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 - 27/2022-01                                                                                               
27.05.2022. 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 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), 
члана 46. став 4. 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 и 17/2022), на 
седници Скупштине одржаној 27.05.2022. 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 
и мандат члана Привременог органа.  
 4.  Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и исто 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, 47/2018 и 
111/2021-др. закон) 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 Милана Пунчића број 
3/10, одборника изабраног са Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све. 
 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 27 одборника, од 
укупно 40 одборника, што представља већину од 
укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 27.05.2022. 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. 
 Чланом 43. став 5. Закона о локалној 
самоуправи утврђено је да је заменику председника 
општине избором на ову функцију престао мандат 
одборника у Скупштини. Такође избором на ову 
функцију Браниславу Јосифовићу престаје мандат 
члана Привременог органа.  
 Чланом 43. став 6. Закона о локалној 
самоуправи утврђено је да је заменик председника 
Општине на сталном раду. Одлуком о радно правном 
статусу и правима изабраних и постављених лица у 
општини Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, 
број 17/2022), чланом 3. 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 - 28/2022-01                                                                                                
27.05.2022. године                                                                                                   
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
7 

Скупштина општине Књажевац, на основу 
члана 45. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), 
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 и 17/2022), на седници Скупштине одржаној 
27.05.2022. 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. 
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- Радно правни статус члана Општинског већа 
општине Књажевац биће уређен посебном 
Одлуком. 

- Ово Решење ступа на снагу даном доношења 
и исто 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, 47/2018 и 111/2021-др. закон) 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 и 
17/2022) 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 27 одборника, од укупно 40 
одборника, што представља већину од укупног броја 
одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 27.05.2022. 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 радно правном статусу и правима 
изабраних и постављених лица у општини Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 17/2022), чланом 
4. између осталог је прописано и у ком случају Одлуку 

о радно правном статусу чланова Општинског већа  
доноси Скупштина, након избора на функцију. 

У вези с тим  ће  радно правни статус члана 
Општинског већа  бити уређен накнадно.  

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- 29/2022-01                                                                             
27.05.2022. године                                                                               
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
8 

Скупштина општине Књажевац, на основу 
члана 45. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), 
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 и 17/2022), на седници Скупштине одржаној 
27.05.2022. 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. Радно правни статус члана Општинског већа 
општине Књажевац биће уређен посебном 
Одлуком. 

3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења 
и исто 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, 47/2018 и 111/2021-др. закон) 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 и 
17/2022) утврђено је да Општинско веће чине 
председник Општине, заменик председника Општине 
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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 78 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 27 одборника, од укупно 40 
одборника, што представља већину од укупног броја 
одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 27.05.2022. 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 радно правном статусу и правима 
изабраних и постављених лица у општини Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 17/2022), чланом 
4. између осталог је прописано и у ком случају Одлуку 
о радно правном статусу чланова Општинског већа  
доноси Скупштина, након избора на функцију. 

У вези с тим  ће  радно правни статус члана 
Општинског већа  бити уређен накнадно.  

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- 30/2022-01                                                                            
27.05.2022. године                                                                              
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
9 

Скупштина општине Књажевац, на основу 
члана 45. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), 
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 и 17/2022), на седници Скупштине одржаној 
27.05.2022. 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. Радно правни статус члана Општинског већа 
општине Књажевац биће уређен посебном 
Одлуком. 

3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења 
и исто 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, 47/2018 и 111/2021-др. закон) 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 и 
17/2022) 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 Жлна, 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 27 одборника, од укупно 40 
одборника, што представља већину од укупног броја 
одборника. 
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На основу утврђених резултата гласања, 
дана 27.05.2022. године на седници Скупштине 
општине Књажевац, Комисија за утврђивање 
резултата тајног гласања за избор члана Општинског 
већа, објавила је да је Синиша Ђорђевић, из Жлна 
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 радно правном статусу и правима 
изабраних и постављених лица у општини Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 17/2022), чланом 
4. између осталог је прописано и у ком случају Одлуку 
о радно правном статусу чланова Општинског већа  
доноси Скупштина, након избора на функцију. 

У вези с тим  ће  радно правни статус члана 
Општинског већа  бити уређен накнадно.  

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- 31/2022-01                                                                             
27.05.2022. 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. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), 
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 и 17/2022), на седници Скупштине одржаној 
27.05.2022. 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. Радно правни статус члана Општинског већа 
општине Књажевац биће уређен посебном 
Одлуком. 

3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења 
и исто 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, 47/2018 и 111/2021-др. закон) 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 и 
17/2022) 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 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 27 одборника, од укупно 40 
одборника, што представља већину од укупног броја 
одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 27.05.2022. 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 радно правном статусу и правима 
изабраних и постављених лица у општини Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 17/2022), чланом 
4. између осталог је прописано и у ком случају Одлуку 
о радно правном статусу чланова Општинског већа  
доноси Скупштина, након избора на функцију. 

У вези с тим  ће  радно правни статус члана 
Општинског већа  бити уређен накнадно.  

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- 32/2022-01                                                                              
27.05.2022. 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. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), 
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 и 17/2022), на седници Скупштине одржаној 
27.05.2022. 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. Радно правни статус члана Општинског већа 
општине Књажевац биће уређен посебном 
Одлуком. 

3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења 
и исто 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, 47/2018 и 111/2021-др. закон) 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 и 
17/2022) 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 Војводе Путника 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 27 одборника, од укупно 40 
одборника, што представља већину од укупног броја 
одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 27.05.2022. 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 радно правном статусу и правима 
изабраних и постављених лица у општини Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 17/2022), чланом 
4. између осталог је прописано и у ком случају Одлуку 
о радно правном статусу чланова Општинског већа  
доноси Скупштина, након избора на функцију. 

У вези с тим  ће  радно правни статус члана 
Општинског већа  бити уређен накнадно.  

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 - 33/2022-01                                                                              
27.05.2022. 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. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), 
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 и 17/2022), на седници Скупштине одржаној 
27.05.2022. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о избору члана Општинског већа општине 
Књажевац 

  
1. АЉОША СИМИЋ, са средњом стручном 

спремом, из Књажевца, изабран је за члана 
Општинског већа општине Књажевац, на 
мандатни период од четири године. 

2. Радно правни статус члана Општинског већа 
општине Књажевац биће уређен посебном 
Одлуком. 
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3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења 
и исто 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, 47/2018 и 111/2021-др. закон) 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 и 
17/2022) 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 Аљошу Симића, из Књажевца 
улица Војводе Степе број 31, 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 Аљоше Симића за члана Општинског већа, 
гласало је 27 одборника, од укупно 40 одборника, што 
представља већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 27.05.2022. године на седници Скупштине 
општине Књажевац, Комисија за утврђивање 
резултата тајног гласања за избор члана Општинског 
већа, објавила је да је Аљоша Симић, 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 радно правном статусу и правима 
изабраних и постављених лица у општини Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 17/2022), чланом 
4. између осталог је прописано и у ком случају Одлуку 
о радно правном статусу чланова Општинског већа  
доноси Скупштина, након избора на функцију. 

У вези с тим  ће  радно правни статус члана 
Општинског већа  бити уређен накнадно.  

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, на основу 
члана 45. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), 
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 и 17/2022), на седници Скупштине одржаној 
27.05.2022. године, донела је  
 

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

Књажевац 
  

1. ЉУБИША НИКИЋ, са средњом стручном 

спремом, из Трговишта број 300, изабран је 
за члана Општинског већа општине 
Књажевац, на мандатни период од четири 
године. 

2. Радно правни статус члана Општинског већа 
општине Књажевац биће уређен посебном 
Одлуком. 

3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења 
и исто 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, 47/2018 и 111/2021-др. закон) 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 и 
17/2022) 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. 
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 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 Љубишу Никића из Трговишта 
број 300, 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 Љубише Никића за члана Општинског већа, 
гласало је 27 одборника, од укупно 40 одборника, што 
представља већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, 
дана 27.05.2022. године на седници Скупштине 
општине Књажевац, Комисија за утврђивање 
резултата тајног гласања за избор члана Општинског 
већа, објавила је да је Љубиша Никић, 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 радно правном статусу и правима 
изабраних и постављених лица у општини Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 17/2022), чланом 
4. између осталог је прописано и у ком случају Одлуку 
о радно правном статусу чланова Општинског већа  
доноси Скупштина, након избора на функцију. 

У вези с тим  ће  радно правни статус члана 
Општинског већа  бити уређен накнадно.  

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 
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ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
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