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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
општине Књажевац 

 

ГОДИНА XV – БРОЈ 26 20. ОКТОБАР 2022 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 
 

1 
На основу члана 12. тачка 15. Одлуке о 

оснивању привредног друштва Агенција за развој 
општине Књажевац, доо („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 9/09, 13/09, 6/18, 11/18 и 13/18-испр.) 
и члана 30. Статута општине Књажевац – Пречишћени 
текст („Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019), 
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној 
20.10.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о измени 
Програма пословања AGENCIJE ZA RAZVOJ 
OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC за 2022. 
годину, број 180/22 од 10.10.2022. године. 
 

II 
 

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

 
III 
 

Решење доставити: AGENCIJI ZA RAZVOJ 
OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC, Одељењу 
за привреду и друштвене делатности, Одељењу за 
буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних 
јавних прихода и архиви општине Књажевац. 
 
Број: 023 - 33/2022-01                                                                                
20.10.2022. године                                                                                    
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 
Марко Стојановић, с.р. 

2 
На основу члана 27. став 1. тачка 5. Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 
- испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 
149/2020, 118/2021 и 118/2021-др. закон), члана 12. 
став 2. тачка 15. Одлуке о оснивању привредног 
друштва AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE 
KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 9/2009, 13/2009, 6/2018, 11/2018 и 
13/18-испр.) и члана 30. Статута општине Књажевац – 
Пречишћени текст („Сл. лист општине Књажевац“, број 
6/2019), Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној 20.10.2022. године донела је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 

СУБВЕНЦИОНИСАЊА AGENCIJE ZA RAZVOJ 
OPŠTINE KNJAŽEVAC,  

DOO KNJAŽEVAC ЗА 2022 ГОДИНУ 
 
I 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм о 

измени Програма субвенционисања AGENCIJE ZA 
RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC за 
2022. годину, број 181/22 од 10.10.2022. године. 

 
II 
 

 Исплата субвенције вршиће се из буџета 
општине Књажевац, у износу од 16.000.000,00 
динара, у складу са Одлуком о буџету општине 
Књажевац за 2022. годину („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 37/2021, 7/2022, 17/2022 и 24/2022), 
према динамици утврђеној у Програму о измени 
Програма пословања AGENCIJE ZA RAZVOJ 
OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC за 2022. 
годину, број 180/22 од 10.10.2022. године. 

 
III 
 

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

IV 
 

 Решење доставити: AGENCIJI ZA RAZVOJ 
OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC, Одељењу 
за буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних 
јавних прихода, Одељењу за привреду и друштвене 
делатности Општинске управе Књажевац и архиви 
општине Књажевац. 
 

Број: 023 - 34/2022-01                                                                                  

20.10.2022. године                                                                                      

К њ а ж е в а ц  
ПРЕДСЕДНИК СО, 

Марко Стојановић, с.р. 
3 

На основу члана 121. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021), члана 3. став 4. Правилника о општинском 
савету родитеља („Сл. гласник РС“ бр. 72/2018) и 
члана 30. Статута општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 6/2019 –  Пречишћен текст), 
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Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној 
дана 20.10.2022. године, доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Општинског савета родитеља 
 

Члан 1. 
 

Именује се  Општински савет родитеља (у 
даљем тексту: Општински савет) за радну односно 
школску 2022/2023 годину, кога чине по два 
представника Савета родитеља  свих установа 
образовања и васпитања на територији општине 
Књажевац у следећем саставу:  
 

1. Представници Основне школе „Димитрије 

Тодоровић Каплар“ у Књажевцу: 

Дејан Илијић, из Књажевца, улица  Цара 

Лазара број 14, за члана,  

Марина Тричковић, из Књажевца, улица 

Капларова број 18/8, за заменика члана. 

 
2. Представници Основне школе „Вук 

Караџић“ у Књажевцу: 

Ивана Пенић, из Књажевца, улица Милуна 

Минића број 12, за члана,  

Данијела Арсић, из Књажевца, улица др. 

Хаџића број 1, за заменика члана. 

 
3. Представници Основне школе „Дубрава“ у 

Књажевцу: 

Марија Манојловић, из Књажевца, улица 4. 

септембар број 74, за члана,  

Ана Иванковић, из Књажевца, улица 

Првомајска број 215, за заменика члана. 

 
4. Представници Основне школе „Младост“ 

у Књажевцу: 

Драгана Виденовић  из Књажевца, улица 

Светозара Марковића број 29, за члана,  

Радица Рајковић, из Трговишта број 383, за 

заменика члана. 

 
5. Представници Основне музичке школе 

„Предраг Милошевић“ у Књажевцу: 

Даниела Милошевић, из Књажевца, улица 

Бранка Радичевића број 2/5, за члана, 

Катарина Ђурић, из Књажевца, улица 

Сретана Марковића број 2а-28, за заменика 

члана. 

 
6. Представници Техничке школе у 

Књажевцу: 

Гордана Петровић, из Књажевца, улица 

Омладинска број 24 за члана,  

Александар Маленовић из Књажевца, улица 

Бранка Ћопића број 7, за заменика члана. 

 
 

7. Представници Књажевачке гимназије: 

Смиљана Стојановић Тасић, из Књажевца, 

улица 9-те бригаде број 19/20, за члана,  

Марија Цветковић, из Књажевца, улица Југ 

Богданова број 16, за заменика члана. 

 
8. Представници Предшколске установе 

„Бајка“ Књажевац: 

Милица Јовановић Срећковић, из Књажевца, 

улица Стевана Синђелића број 9, за члана 

Стефан Милојевић, из Књажевца, улица 

Тимочка број 12, за заменика члана.  

 
Члан 2. 

 
 Задаци Општинског савета  су следећи:  
 1) даје мишљење, иницира акције и 
предлаже мере за остваривање права детета, 
унапређивање образовања, васпитања и безбедности 
деце, односно ученика у општини; 
 2) учествује у утврђивању општинских 
планова и програма који су од значаја за остваривање 
образовања, васпитања и безбедности деце; 
 3) прати и разматра могућности за 
унапређивање једнаког приступа, доступности и 
могућности образовања и васпитања за децу, 
односно ученике; спречавања социјалне 
искључености деце односно ученика из угрожених и 
осетљивих група на територији општине; 
 4) пружа подршку савету родитеља свих 
установа на територији општине у вези са питањима 
из њихове надлежности; 
 5) заступа интересе деце и ученика општине 
у ситуацијама које су од значаја за унапређивање 
њиховог образовања, васпитања, безбедности и 
добробити на територији општине; 
 6) сарађује са организацијама које делују у 
области образовања и васпитања, заштите здравља, 
социјалне заштите, културе, заштите и унапређења 
права детета и људских права; 
 7) обавља и друге послове у вези са 
образовањем и васпитањем на територији општине. 
 

Члaн 3. 
 

 Oпштински сaвeт имa прeдсeдникa и 
зaмeникa прeдсeдникa, кoje бирajу члaнoви вeћинoм 
глaсoвa oд укупнoг брoja члaнoвa Oпштинскoг сaвeтa.  
 Прeдсeдник, зaмeник прeдсeдникa и члaнoви 
Oпштинскoг сaвeтa пoслoвe из свoje нaдлeжнoсти 
oбaвљajу бeз нaкнaдe.  
 Заменик председника општине Бранислав 
Јосифовић,Радом Општинског савета  
 

Члaн 4. 
 

 Maндaт члaнa Oпштинскoг сaвeтa прeстaje: 
 1) истeкoм мaндaтa;  
 2) нa лични зaхтeв;  
 3) oдлукoм Сaвeтa рoдитeљa;  
 4) укидaњeм устaнoвe кoja гa je изaбрaлa;  
 5) aкo њeгoвo дeтe вишe нe пoхaђa устaнoву 
кoja гa je изaбрaлa.  
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Члaн 5. 

 
 Oпштински сaвeт сaчињaвa пoлугoдишњи 
извeштaj o свoм рaду и дoстaвљa гa устaнoвaмa зa 
кoje je тaj Oпштински сaвeт имeнoвaн и Скупштини 
oпштинe.  
 Oпштински сaвeт извeштaj o свoм рaду 
дoстaвљa и чeшћe нa зaхтeв устaнoвe из стaвa 1. oвoг 
члaнa oднoснo Скупштинe oпштинe. 
 

Члaн 6. 
 

 Oпштински сaвeт рaди нa сeдницaмa.  
 Oпштински сaвeт нa првoj сeдници бирa 
прeдсeдникa и зaмeникa прeдсeдникa.  
 Прeдсeдник Oпштинскoг сaвeтa прeдстaвљa 
Oпштински сaвeт, сaзивa и рукoвoди сeдницaмa, 
пoтписуje aктa и oбaвљa другe пoслoвe у склaду сa 
зaкoнoм и Стaтутoм oпштинe, плaнoм рaдa и 
прoписимa из oблaсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa.  
 Изузeтнo, прeдсeдник Oпштинскoг сaвeтa, 
зaкaзaћe сeдницу Oпштинскoг сaвeтa нa зaхтeв 
устaнoвe кoja имa свoг прeдстaвникa у тoм 
oпштинскoм сaвeту, кao и нa зaхтeв скупштинe 
oпштинe.  
 Сaвeт дoнoси oдлукe вeћинoм глaсoвa 
укупнoг брoja члaнoвa Oпштинскoг сaвeтa 

Члaн 7.  

 Приликoм oбaвљaњa пoслoвa из свoje 
нaдлeжнoсти, Oпштински сaвeт сaрaђуje сa oргaнимa 
лoкaлнe сaмoупрaвe и министaрствoм нaдлeжним зa 
пoслoвe oбрaзoвaњa и вaспитaњa.  
 Oргaни oпштинe дужни су дa нa зaхтeв 
Oпштинскoг сaвeтa дoстaвe пoдaткe и инфoрмaциje из 
свoje нaдлeжнoсти кoje дoпринoсe унaпрeђивaњу 
oбрaзoвaњa и вaспитaњa, a кoje су oд знaчaja зa рaд 
Oпштинскoг сaвeтa.  
 Oпштински сaвeт сaрaђуje и сa другим 
oргaнимa, oргaнизaциjaмa и устaнoвaмa, кoje 
oбaвљajу дeлaтнoст у oблaсти oбрaзoвaњa и 
вaспитaњa, здрaвствeнe зaштитe, сoциjaлнe зaштитe, 
културe, нaукe, спoртa, бeзбeднoсти сaoбрaћaja, 
зaштитe и унaпрeђивaњa прaвa дeтeтa и људских 
прaвa и другим oблaстимa oд знaчaja зa 
унaпрeђивaњe oбрaзoвaњa и вaспитaњa дeцe и 
учeникa.  
У циљу унaпрeђивaњa свoг рaдa и рaзмeнe искустaвa 
oпштински сaвeти вишe oпштинa мoгу дa oствaруjу 
рaзличитe видoвe сaрaдњe.  
 

Члaн 8. 
 

 Заменик председника општине Бранислав 
Јосифовић, обавља послове координације рада 
Општинског савета.  
 
 Кабинет председника oпштинe oбaвљa 
aдминистрaтивнo-тeхничкe пoслoвe пoтрeбнe зa рaд 
Oпштинскoг сaвeтa.  
 Срeдствa пoтрeбнa зa oбaвљaњe пoслoвa 
Oпштинскoг сaвeтa (кaнцeлaриjски мaтeриjaл и сл.) 
oбeзбeђуjу сe у буџeту Oпштинe, у склaду сa зaкoнoм.  

Члaн 9. 

Именованим члановима и заменицима 
чланова за радну односно школску 2021/2022 годину, 
мандат у Општинском савету родитеља престаје 
истеком радне 2021/2022 године. 

Члaн 10. 

  Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења и исто објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“. 
 
Број: 022 - 52/2022-01                                                                                    
20.10.2022. године                                                                                      
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 
Марко Стојановић, с.р. 

4 
На основу члана 47. Закона o буџетском 

систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009 , 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 
и 118/2021), члана 32. 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 30. Статута општине Књажевац – пречишћен 
текст ("Сл. лист општине Књажевац”, број 6/2019), 
Скупштина општине Књажевац на седници одржаној 
дана 20.10.2022. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 
КЊАЖЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком мења се Одлука о буџету 
општине Књажевац за 2022. годину („Сл. лист 
општине Књажевац“, бр. 37/2021, 7/2022, 17/2022 и 
24/2022), у даљем тексту: Одлука.  

 
Члан 2. 

У члану 4. Одлуке, део табеле у ставу 1. на 
економској класификацији 511, редни број 9, МЕЊА 
СЕ и гласи: 

 

Екон. Редни 
број 

Опис Износ у динарима 

Клас. 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

511 9 Реконструкција спортске хале  
ОШ ''Дубрава'' 

10.000.000 20.000.000  

  Година почетка финансирања пројекта:    

  Година завршетка финансирања пројекта:    

  Укупна вредност пројекта: 30.000.000   
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  Извори финансирања:    

  -из текућих прихода 0 20.000.000  

  -трансфери од других нивоа власти 10.000.000 0  

 
Члан 3. 

У осталом делу Одлука остаје непромењена.  
 

Члан 4. 
Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Књажевац“ и доставити Министарству 
надлежном за послове финансија.  

 
Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“ из разлога хитности почетка примене. 

 
Број: 400 - 377/2022-01                                                                                   
Дана: 20.10.2022. године                                                                               
К њ а ж е в а ц               

ПРЕДСЕДНИК СО, 
Марко Стојановић, с.р. 

5 
На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о 

јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016 и 
88/2019), члана 14. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа за производњу и 
снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ 
Књажевац, ради усклађивања са законским 
прописима („Сл. лист општине Књажевац“, број 
23/2016 и 3/2018) и члана 30. Статута општине 
Књажевац – Пречишћени текст („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 6/2019) Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној 20.10.2022. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о измени и 
допуни Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа „Топлана“ Књажевац за 2022. годину, број 
572, од 13.10.2022. године, који је усвојио Надзорни 
одбор ЈКП „Топлана“ Књажевац, Одлуком број 576/2, 
од 14.10.2022. године. 
 

II 
 

Обавезује се  ЈKП  „Топлана“ Књажевац, да у 
току спровођења Програма о измени и допуни 
Програма пословања за 2022. годину из тачке I овог 
Решења у свему поступа у складу са законским и 
другим прописима и општим актима општине 
Књажевац. 
 

III 
 

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

 
 
 

IV 

 
Решење доставити: ЈКП „Топлана“ 

Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене 
делатности, Одељењу за буџет, финансије и 
утврђивање и наплату локалних јавних прихода и 
архиви општине Књажевац. 
 
Број: 023 - 35/2022-01                                                                           
20.10.2022. године                                                                              
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 
Марко Стојановић, с.р. 

6 
На основу члана 69. став 1. тачка 3) Закона о 

јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016 и 
88/2019), члана 14. став 1. тачка 17. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за 
производњу и снабдевање паром и топлом водом 
„Топлана“ Књажевац ради усклађивања са законским 
прописима („Сл. лист општине Књажевац“, број 
23/2016 и 3/1018) и члана 30. Статута општине 
Књажевац – Пречишћен текст („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 6/2019), Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној 20.10.2022. године, 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора 
ЈКП „Топлана“ Књажевац о ценама топлотне     
    енергије, број 576/1 од 14.10.2022. године.  
 
    Саставни део овог Решења је Одлука Надзорног 
одбора број 576/1 од 14.10.2022. године.  
 

2. Решење ступа на снагу даном доношења и исто 
објавити у „Службени лист општине Књажевац“. 

 

3. Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи 
Решење број 38-4/2021-01, од 19.10.2021.  

    године.  

 
4. Решење доставити: ЈКП „Топлана“ Књажевац, 
Одељењу за привреду и друштвене   
    делатности и а/а.  
 
Број: 38 - 5/2022-01                                                                              
20.10.2022. године                                                                              
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 
Марко Стојановић, с.р. 

7 
На основу члана 52. Закона о јавним 

предузећима, („Службени гласник РС”, број 15/2016 и 
88/2019), члана 30. став 1. алинеја 13. Статута 
општине Књажевац („Службени лист општине 
Књажевац”, број 6/2019 – Пречишћен текст) и члана 58. 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног 
предузећа „Стандард“ Књажевац ради усклађивања  
са законским прописима („Сл. лист општине 
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Књажевац“ бр. 23/2016, 27/2016, 28/2016, 2/2019, 
4/2019 и 9/2019), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној дана 20.10.2022. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

o именовању вршиоца дужности директора 

Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац 
 

 1. Небојша Митић, дипломирани инжењер 
машинства  из Књажевца, ул. Бранка Радичевића, бр. 
6/1/20 именује се за вршиоца дужности директора 
Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац, 
до именовања директора по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже до једне године. 

 2.  Решење ступа на снагу даном доношења. 

 3. Решење објавити у „Службеном гласнику 
Републике Србије“, „Службеном листу општине 
Књажевац” и на интернет страници општине 
Књажевац. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Одредбама члана 52. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/2016 и 
88/2019), прописано је, да се вршилац дужности 
директора може именовати до именовања директора 
јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу 
(став 1), те да период обављања функције вршиоца 
дужности не може бити дужи од једне године (став 2) 
и да вршилац дужности има сва права, обавезе и 
овлашћења која има директор јавног предузећа (став 
5). 

 Одредбама члана 30. став 1. алинеја 
13.Статута општине Књажевац („Службени лист 
општине Књажевац”, број 6/2019 – Пречишћен текст), 
прописано је да Скупштина општине, у складу са 
законом, именује и разрешава Управни и Надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби, чији је 
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у 
складу са законом. 

 Чланом 58. Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ 
Књажевац ради усклађивања  са законским 
прописима („Сл.лист општине Књажевац“ бр. 23/2016, 
27/2016, 28/2016, 2/2019, 4/2019 и 9/2019), између 
осталог је прописано да  Скупштина општине може 
именовати вршиоца дужности директора до 
именовања директора јавног предузећа по 
спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије 
директора, као и то да период обављања функције 
вршиоца дужности директора не може бити дужи од 
једне  године.  

 Скупштина општине Књажевац, донела је 
Одлуку о  спровођењу  Јавног конкурса за избор 
директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ 
Књажевац и Оглас о  јавном конкурсу за избор 
директора  Јавног комуналног предузећа „Стандард“ 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 
24/2022).      

 Како је поступак за избор директора у току, а 
с обзиром на то да досадашњем вршиоцу дужности 
директора Омилу Ранђеловићу истиче  мандат 
вршиоца дужности директора  Јавног комуналног 
предузећа „Стандард“ Књажевац, због истека периода 
на који је именован и испуњава услове за одлазак у 
старосну пензију то у циљу обезбеђења услова за 
несметано функционисање овог јавног предузећа, 
неопходно је именовање вршиоца дужности 
директора. 

 Одборничка група Александар Вучић – 
заједно можемо све, поднела је предлог за 
именовање вршиоца дужности директора и то да се 
за вршиоца дужности именује кандидат Небојша 
Митић , из Књажевца, дипломирани инжењер 
машинства. 

 Небојша Митић, је рођен 19.09.1966. године, 
у Књажевцу, завршио је Машински факултет 
Универзитета у Нишу 1999. године. У ЈКП „Стандард“ 
Књажевац, засновао је радни однос 2000. године, где 
је радио на пословима шефа одржавања у РЈ 
„Одржавање“, затим на пословима руководиоца у овој 
радној јединице, обављао је и послове референта 
плана и анализе, послове  комерцијалног 
руководиоца , самосталног референта примарног 
дистрибутивног система водова, а од 01.07.2022. 
године обавља послове извршног директора у ЈКП 
„Стандард“ Књажевац. Обављао је и послове 
председника Надзорног одбора у ЈКП „Топлана „ 
Књажевац, као и послове сталног судског вештака за 
област машинске струке и др.   

 Комисија за именовања и постављења, 
одликовања и награде је разматрала поднети предлог 
са прилозима и достављеном документацијом, 
утврдила испуњеност услова за именовање на место 
вршиоца дужности директора, прописаних Законом, 
оснивачким актом и Статутом предузећа и предлаже 
Скупштини општине доношење Решења као у 
предлогу. 

 Правна поука: Ово Решење је коначно. 
Против овог Решења може се поднети тужба 
Управном  суду у року од 30 дана од дана пријема 
Решења. 

 Решење доставити: Небојши Митићу из 
Књажевца, Јавном  комуналном предузећу 
„Стандард“ Књажевац и архиви општине Књажевац. 
 
Број: 023 - 37/2022-01                                                                          
Дана: 20.10.2022. године                                                                    
У Књажевцу 

ПРЕДСЕДНИК СО, 
Марко Стојановић, с.р. 

8 
На основу члана 60. Закона о 

пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број 
62/2006, 65/2008 – др. Закон, 41/2009,112/2015, 
80/2017 и 95/2018-др. закон) и члана 30. Статута 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ број 
6/2019- Пречишћен текст), Скупштина општине 
Књажевац, по претходно прибављеном мишљењу 
Комисије за давање мишљења на Годишњи програм 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта за територију општине Књажевац за 2022. 
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годину, број 320-250/2022-02 од 17.10.2022. године и 
дате сагласности на Предлог годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта за подручје општине Књажевац за 2022. 
годину, од стране Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, број 320-51-9718/2021-14 
од 18.10.2022. године, на седници одржаној дана 
20.10.2022. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА  ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ 
КЊАЖЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
1. 
 

Доноси се Годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 
подручје општине Књажевац за 2022. годину.  
 

2. 
 

Саставни део ове Одлуке је Годишњи 
програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за подручје општине 
Књажевац за 2022. годину.  
 

3. 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 320-236/2022-01                                                                       
20.10.2022. године                                                                          
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 
Марко Стојановић, с.р. 
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