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На основу 43. и 45. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, 129/07), члана 46.
Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број
129/07, 34/2010 и Одлука УС 54/2011) и члана 30.
Статута општине Књажевац („Службени лист општине
Књажевац“, број 4/09), Скупштина општине Књажевац,
на седници одржаној 22.04.2013. године, донела је

БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007) и члана 30.
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“ бр. 4/2009) Скупштина општине Књажевац,
на седници одржаној 22.04.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

ОДЛУКУ
о утврђивању престанка мандата одборнику

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Члан 1.

Утврђује се да је престао мандат одборнику
Продовић
Владимиру,
из
Књажевца,
улица
Његошева број 10/3, због подношења усмене оставке.

Овом одлуком, општина Књажевац (у даљем
тексту: Општина), у оквиру своје надлежности
обезбеђује равноправност полова, стварање једнаких
могућности остваривања права и обавеза, спречавање
и отклањање дискриминације засноване на полу и
роду на територији општине Књажевац и образује
Савет за родну равноправност.

Члан 2.
Одлуку о престанку мандата одборнику
Скупштине општине из члана 1. ове Одлуке доставити
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- 15/2013-01
22.04.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
2
На основу члана 2. ст. 4. и члана 39 Закона о
равноправности полова („Сл. гласник РС“ бр.
104/2009), члана 32. ст. 1 тач. 6 Закона о локалној

Члан 2.
Равноправност полова, у смислу закона и ове
одлуке, подразумева равноправно учешће жена и
мушкараца у свим областима јавног и приватног
сектора.
Члан 3.
Дискриминација по основу пола, у смислу
закона и ове одлуке, јесте свако неоправдано
прављење разлике или неједнако поступање, односно
пропуштање
(искључивање,
ограничавање
или
давање првенства) које има за циљ или последицу да
лицу или групи отежа, угрози, онемогући или негира
признање, уживање или остваривање људских права и
слобода у политичкој, економској, друштвеној,
културној, грађанској, породичној и другој области.
Не сматра се дискриминацијом ни повредом
начела једнаких права и обавеза доношење посебних
мера ради отклањања и спречавања неједнаког
положаја жена и мушкараца и остваривања једнаких
могућности полова.
II ОБАВЕЗЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ
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Члан 4.
Члан 10.
Органи општине, у оквиру својих надлежности,
подстичу и унапређују равноправност полова и
послова везаних за равноправност полова.
Члан 5.
Органи општине су у обавези да у процесу
усвајања развојних планова и других аката разматрају
мере и активности које су у функцију равноправности
полова и остваривања једнаких могућности.
III ОБАВЕЗЕ ОРГАНА ЈАВНЕ ВЛАСТИ
Члан 6.
Органи општине, организације којима је
поверено вршење јавних овлашћења као и правна
лица која оснива или финансира у целини, односно у
претежном делу општина (у даљем тексту: органи
јавне власти) дужни су да прате остваривање
равноправности засноване на полу у свим областима
друштвеног живота, примену међународних и домаћих
стандарда и Уставом зајемчених права у овој области.
Члан 7.
Органи јавне власти развијају активну
политику једнаких могућности у свим областима
друштвеног живота.
Политика једнаких могућности подразумева
равноправно учешће полова у свим фазама
планирања, доношења и спровођења одлука које су од
утицаја на положај жена и мушкараца.
1. Запошљавање, социјална и здравствена заштита
Члан 8.
Органи јавне власти су дужни да запосленима,
без обзира на пол, обезбеде једнаке могућности и
третман у вези са остваривањем права из радног
односа и по основу рада, у складу са законом којим се
уређује рад.
Не сматра се дискриминацијом или повредом
принципа једнаких могућности:
1) посебне мере за повећање запослености и
могућност запошљавања мање заступљеног пола;
2) посебне мере за повећање учешћа мање
заступљеног пола у стручном оспособљавању и
обезбеђивању једнаких могућности за напредовање,
3) друге посебне мере, у складу са законом.

Запослени, без обзира на пол, остварује право
на једнаку зараду за исти рад или рад једнаке
вредности код послодавца, у складу са законом којим
се уређује рад.
Члан 11.
Забрањена је дискриминација по основу пола
приликом остваривања и уживања права из области
социјалне заштите, без обзира на субјекте који
организују и спроводе ову заштиту.
Члан 12.
Приликом остваривања права на здравствену
заштиту забрањена је дискриминација по основу пола.
2. Насиље у породици
Члан 13.
Органи јавне власти су дужни да планирају,
организују, спроводе и финансирају мере намењене
превенцији и подизању свести јавности о насиљу у
породици.
3. Образовање, култура и спорт
Члан 14.
Принцип равноправне заступљености полова
примењује се и у области образовања, културе и
спорта приликом избора на руководећа радна места
као и приликом именовања управних и надзорних
одбора у јавним службама, установама
и
предузећима.
Члан 15.
Органи јавне власти су дужни да обезбеде
равноправан третман полова у развијању и
финансирању спортских активности.
4. Равномерна заступљеност у органима јавне
власти
Члан 16.
Равноправност
полова
обезбеђује
се
приликом кандидовања за изборе на све функције и
именовања у органе јавне власти и друге институције.

Члан 9.
Члан 17.
Приликом јавног оглашавања послова и
услова за њихово обављање и одлучивања о избору
лица која траже запослење ради заснивања радног
односа или другог вида радног ангажовања, није
дозвољено прављење разлике по полу и роду, осим
ако постоје оправдани разлози утврђени у складу са
законом којим се уређује рад.

Приликом избора и именовања делегација
које представљају општину у међународној сарадњи,
састав делегације обавезно мора да чини најмање
30% мање заступљеног пола.
5. Родно буџетирање
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Члан 18.
Родно буџетирање представља једну од
стратегија
усмерених
на
остваривању
родне
равноправности.
Родно буџетирање јесте увођење принципа
родне равноправности у буџетске процесе и
подразумева процену буџета са становишта родне
равноправности на свим нивоима буџетског процеса и
реструктуирање прихода и расхода у циљу
унапређења родне равноправности.
IV САВЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
1. Избор и састав савета
Члан 19.
Оснива се Савет за родну равноправност (у
даљем тексту: Савет), као повремено Скупштинско
радно тело, у складу са Статутом општине.
Члан 20.
Савет је независан у свом раду.
Савет за свој рад одговара Скупштини.
Савет је дужан да на захтев Скупштине, а
најмање једном годишње, поднесе извештај о свом
раду.
Члан 21.
Савет може обезбеђивати средства из
наменских донација и пројектног финансирања.
Савет предлаже висину и начин коришћења
средстава из става 1. овог члана.
Члан 22.
Савет има 10 чланова, укључујући и
председника, од којих су шест припаднице женског
пола, а четири члана припадници мушког пола.
Председник Савета има заменика који га
замењује у случају његове одсутности или
спречености да обавља своју дужност.
Председник и заменик председника одређују
се актом о избору председника и чланова Савета.

Председника и чланове Савета бира
Скупштина, из реда одборника и грађана.
Од укупно утврђеног броја чланова савета,
најмање једну трећину морају чинити нестраначке
личности.
Члан 24.
за

чланове

Уз предлог кандидата прилаже се писана
изјава кандидата да прихвата кандидатуру.
Предлог листе кандидата за председника и
чланове Савета утврђује Комисија именовања,
постављења, одликовања и награде .
Кандидат за председника савета предлаже се
из реда припадница женског пола, а заменик
председника из реда припадника мушког пола.
Члан 25.
Скупштина одлучује о предложеној листи
кандидата за председника и чланове Савета у целини,
јавним гласањем, већином гласова присутних
одборника.
Ако Савет не буде изабран по предложеној
листи у смислу става 1. овог члана, понавља се
поступак избора.
Члан 26.
Чланови Савета се бирају на време од четири
године и по истеку мандата могу бити поново
изабрани, и то највише два пута.
Члановима Савета престаје мандат пре
истека времена на које су изабрани, подношењем
оставке или разрешењем.
Скупштина може разрешити поједине чланове
Савета на образложен писани предлог одборничке
групе, на исти начин на који су бирани.
Када предлог за разрешење члана Савета
подноси одборничка група на чији предлог је исти
изабран, дужна је да уз предлог за разрешење
поднесе и предлог за избор новог члана. Скупштина
истовремено доноси одлуку о разрешењу и избору.
Члан 27.
Савет има секретара.
Секретар обавља стручне и административнотехничке послове за потребе Савета.
Послове из ст. 2. овог члана за потребе
Савета обавља секретар Савета који се одређује из
реда запослених у Одељењу за друштвене делатности
Општинске управе.
Члан 28.
Савет може образовати
реализацију појединих програма.

Члан 23.

Кандидате
одборничке групе.
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Савета

предлажу

радне

групе

за

2. Надлежност Савета
Члан 29.
Савет је надлежан да:
1) разматра и даје мишљење о предлозима
аката и других општих аката из надлежности
Скупштине општине са становишта остваривања
равноправности полова;
2) разматра питања из надлежности органа
општине која се односе на равноправност полова,
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заузима о њима ставове и даје предлоге за њихово
решавање;
3) разматра предлоге и представке упућене
органима општине
са становишта остваривања
равноправности
полова,
предлаже
Скупштини
општине и надлежним органима предузимање мера за
решавање питања покренутих у представкама и
обавештава подносиоце представки о предузетим
активностима;
4) покреће, иницира стратегију, политику и
мере које доприносе унапређењу равноправности
полова;
5) разматра годишње извештаје и заузима
ставове о примени одлука и мера које се односе на
равноправност полова;
6) разматра планове акције за унапређење
равноправности полова и подноси предлоге у вези са
тим;
7) сарађује са другим радним телима
Скупштине општине и другим органима Општине у
питањима из њихове надлежности а која се односе на
равноправност полова, а по потреби може одржати
заједничку седницу са другим радним телима
Скупштине општине.
8) предлаже Скупштини општине формирање
ад хоц радног тела (анкетни одбор, комисија) ради
сагледавања стања у остваривању равноправности
полова као и ради утврђивања чињеница о појединим
појавама или догађајима који се односе на
равноправност полова;
9) прати имплементацију стандарда о
равноправности полова у актима и политици
Скупштине општине, а нарочито у областима у
области образовања, културе, примарне здравствене
заштите, физичке културе, спорта, дечије заштите,
туризма, рада и запошљавања, људским правима
жена, насиљу над женама, равномерне заступљености
жена на местима одлучивања , институција и
механизама за постизање равноправности полова,
финансијама и др.;
10) прати остваривање већег учешћа жена у
креирању политике и доношењу одлука и економског
оснаживања жена;
11) прати појаве узнемиравања и уцењивања
запослених на радном месту (мобинг);
12) предузима активности на изградњи
"сигурне куће" за жртве породичног насиља;
13) прати и проблематику трафикинга,
односно трговине људима;
14) стара се о коришћењу родно осетљивог
језика у свим документима и материјалима,
15)
предлаже
питања
из
домена
равноправности полова које треба разматрати на
заседању Скупштине општине и другим органима
Општине (план мера, извештај о спровођењу плана
мера и др),
16) предузима друге мере, у складу са
законом, овом одлуком и Пословником Савета.
Члан 30.
Савет доноси годишњи програм активности.
Савет доноси Пословник о свом раду.
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Члан 31.

Годишњим програмом Савета, посебно се
утврђује:
1) организовање трибина и семинара са
циљем јачања родне равноправности у граду;
2) рад на промоцији једнаких права оба пола,
кроз разне видове штампаног материјала и
пропаганде;
3) остваривање сарадње са Центром за
социјални рад и СОС телефоном за жене које трпе
насиље;
4) одржавање конференција за штампу
поводом обележавања значајних датума; програма и
акција за унапређење положаја жена;
5) пружање помоћи саветима месних
заједница при организовању семинара за жене у
сеоским срединама;
6) организовање рада са људима и
мањинским заједницама;
7) друге активности које се односе на
подизање свести о родној равноправности и принципу
једнаких могућности.
Члан 32.
Пословником Савета уређују начин рада и
одлучивања савета и права и дужности чланова
Савета.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Програм и Пословник Савета донеће се у року
од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 34.
Овлашћује се Општинско веће да у име
органа Општине предузима мере потребне за
отклањање или ублажавање неравномерне
заступљености полова, доноси план мера, усваја
извештај о спровођењу плана и друге послове од
значаја за ову област поступања органа Општине.
Члан 35.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о образовању одбора за родну
равноправност („Сл.лист општина“ бр. 4/05, 3/06 и
10/06).
Ступањем на снагу ове Одлуке разрешавају
се дужности чланова Одбора за родну
равноправност лица именована Одлуком о
образовању одбора за родну равноправност
(„Сл.лист општина“ бр: 4/05, 3/06 и 10/06).
Члан 36.
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Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Књажевац ".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Број: 560-10/2013-01
22.04.2013. године
Књажевац

22.АПРИЛ 2013

Огранци немају својство правног лица, а у
правном промету иступају у име и за рачун Јавног
предузећа.
Огранци односно простор ван пословног
седишта или посебна организациона јединица се
региструју у одговарајућем регистру и евидентирају у
Регистру туризма код надлежног органа.“
Постојећи ставови се 3. 4. 5. и 6. постају
ставови 6. 7. 8. и 9.
Члан 3.

ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
3
На основу члана 4 Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012) и члана
30. Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац „ бр. 4/2009) Скупштина општине Књажевац
на седници одржаној 22.04.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ
ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКО
ТУРИСТИЧКИ РЕСУСРИ КЊАЖЕВАЦ“
КЊАЖЕВАЦ РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА
ЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА
1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „
Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац
ради усклађивања са законским прописима („Сл. лист
општине Књажевац“ бр. 4/2013).

Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања
у
„Службеном
листу
општине
Књажевац“.
Број: 023 – 24/2013-01
22.04.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
4
На основу члана 1. Закона о платама у
државним органима и јавним службама („Сл. гласник
РС“ бр. 34/2001, 62/2006, 63/2006, 116/2008-др. закони,
92/2011, 99/2011-др. закони и 10/2013), члана 2.
Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005 и
61/2005,54/2009 и 32/2013) , члана 53. Уредбе о
накнади трошкова и отпремнини државних службеника
и намештеника („Сл. гласник РС“ бр. 98/2007пречишћен текст) и члана
30. Статута општине
Књажевац, („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 4/2009),
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној
дана 22.04.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА
ИЗАБРАНИХ И
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ

Члан 2.
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног
предузећа „ Спортско туристички ресурси Књажевац“
Књажевац
ради
усклађивања
са
законским
прописима(„Сл. лист општине Књажевац“ бр. 4/2013) у
члану 7. став 2 мења се и гласи:
„Јавно предузеће обавља своју делатност у
седишту и у два огранка, односно простора ван
пословног седишта, или на други начин образују
одговарајућу организациону јединицу.“
После става два додају се три нова става 3.
4. и 5. који гласе:
„Огранци Јавног предузећа су:
- Огранак под називом „Спортско рекреативни
центар Бањица“ са седиштем у Ргошту, б.б. 19350
Књажевац претежна
делатност огранка 56.10
делатност ресторана и покретних угоститељских
објеката
- Огранак под називом „Планинарски дом
Бабин зуб“са седиштем на Бабином зубу, б. б. 19353
Кална,
претежна
делатност
огранка
55.20
одмаралишта и слични објекти за краћи боравак.

Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о
правима изабраних и постављених лица у општини
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 4/2009).
Члан 2.
У члану 2. став 2. мења се и гласи:
„У општини Књажевац, своју функцију остварују лица
која нису на сталном раду и то радом на седницама и
према задужењима за обављање послова из
надлежности општине, а у складу са законом,
одлукама и другим актима Скупштине општине и
Општинског већа, и то:
- заменик Председника Скупштине општине,
- одборници,
- председници и чланови радних тела и
- чланови Општинског већа.
Члан 3.
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У члану 4. речи у загради „(„Сл. гласник РС“ број
34/01, 62/06, 63/06, 116/08)“ се бришу и замењују
речима „(„Сл. гласник РС“ бр. 34/2001, 62/2006,
63/2006, 116/2008-др. закони, 92/2011, 99/2011-др.
закони и 10/2013)“.

СТРАНА 6

Одлуку објавити у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Број: 320-12/2013-01
22.04.2013. године
Књажевац

Члан 4.

ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

Члан 17. мења се и гласи:
„Заменик
председника Скупштине општине,
одборници, председници и чланови радних тела и
чланови Општинског већа имају право на накнаду за
свој рад из члана 2. став 2. ове Одлуке, као и право на
накнаду трошкова службеног путовања у земљи и
иностранству.
Заменику председника Скупштине општине
и
члановима Општинског већа накнада се одређује у
месечном износу и по одржаној седници, а
одборницима и члановима радног тела накнада се
одређује према одржаној седници.
Висину накнаде из
претходног става утврђује
надлежно радно тело Скупштине општине, а
појединачна акта доноси председник радног тела.“
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На основу члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи ("Сл.глaсник РС", брoj 72/09,
81/2009-испр.,64/2010-одлука УС , 24/2011 и 121/12), и
члана 30. став 1. тачка 6. Статута општине Књажевац
("Сл. лист општине Књажевац", број 4/09), Скупштина
општине Књажевац, на седници одржаној 22.04.2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„УШЋЕ“ И ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ У КЊАЖЕВЦУ
Члан 1.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у
„Службеном
листу
општине
Књажевац“.

Приступа се усвајању Плана детаљне
регулације „Ушће“ и зелене пијаце у Књажевцу (у
даљем тексту:План).
Члан 2.

Број: 121 – 9/2013-01
22.04.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
5
На основу члана 55. ст. 5. Закона о водама
(„Сл. гласник РС“ бр. 30/2010 и 93/2012), члана 84.
Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр.
11/09, 92/2011 и 93/2012), члана 20. ст. 1 тач. 19.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/07) и члана 30. Статута општине Књажевац („Сл.
лист општине Књажевац“ бр. 4/09), а након
прибављеног мишљења Јавног водопривредног
предузећа „Србијаводе“ бр. 75/2-13 од 18.03.2013.
године, Скупштина општине Књажевац на седници
одржаној 22.04.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ
1.
УСВАЈА СЕ Оперативни план одбране од
поплава за воде II реда општине Књажевац за 2013.
годину који је одштампан уз ову Одлуку и чини њен
саставни део.
2.

Планом се разрађује подручје од око 13 Ха, у
К.О. Књажевац,
Граница плана почиње од ушћа Сврљишког и
Трговишког Тимока и иде у правцу југоистока левом
страном Трговишког Тимока КП број 6160/1 до тромеђе
КП број 6160/1; 3468 и 3469, од ове тачке граница
скреће у правцу југозапада међном линијом КП број
3469 и 3468 до тромеђе КП број 3469; 3467/1 и 1597.
Од ове тачке граница скреће северозападно међном
линијом КП број 3467/1 и 1597, 3467/1 и 1593/1, 3462/6
и 1593/1, 3462/2 и 1593/1, затим се наставља међном
линијом КП број 208/4, 205/1, 206/1, 206/3 и 208/6, сече
КП број118/4 и наставља међном линијом КП број
118/1, 1593/1, 3462/1 и 1593/4 до КП број 1593/3 одакле
скреће југозападно међном линијом КП број 1593/4 и
1593/3, 133/2 и 1593/3 ,133/2 и 1593/2, 133/2 и 1593/5 ,
затим скреће западно и сече Сврљишки Тимок код
моста и иде међном линијом КП број 116/1 и КП број
1596 (Капларова улица), затим граница скреће северно
међним линијама КП бр 116/1 и 6379, 116/3 и 6379,
116/2 и 6379, 3382/2 и 6379, 3382/1 и 6379, 3415/2 и
6379 затим скреће источно, сече КП број 3415/2, сече
Сврљишки Тимок КП број 1626/1 и завршава се на
ушћу Трговишког и Сврљишког Тимока одакле је
граница и почела.
Члан 3.
У оквиру границе плана предвиђена је следећа
намена површина приказана у следећој табели:
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Биланс новопројектованих површина
р.б.

Врста заузећа

Површина (ha)

Статус
земљишта

Учешће
(%)

Пословање са становањем, сервиси,
магацини, мала привреда и сл.

1,31.33

остало

10,12

2.

Простор за сточну пијацу

0,15.37

јавно

1,18

3.

Пословање (угоститељство, туризам и
слично)

0,47.89

остало

3,69

4.

Вишенаменски простор
(спортски терени, вашариште, спортски
објекти, зеленило и сл.)

1,93.24

јавно

14,89

5.

Комунални садржаји услуге и сервиси

1,02.86

остало

7,92

6.

Паркинг-простор

0,29.53

јавно

2,28

7.

Бициклистичка стаза

0,25.46

јавно

1,96

8.

Саобраћајнице

0,41.47

јавно

3,19

9.

Бензинска станица

0,21.81

остало

1,68

10.

Трафо-станица

0,12.00

јавно

0,92

11.

Зелена пијаца

0,41.00

јавно

3,16

12.

Пијаца за робу широке потрошње

0,25.06

јавно

1,93

13.

Парковско зеленило

0,28.50

јавно

2,20

14.

Регулисано корито реке

2,98.19

јавно

22,97

15

Уређена плажа

1,30.53

јавно

10,06

16

Заштитно и приобално зеленило

1,53.76

јавно

11,85

УКУПНО

9,94.11

јавно

76,59

УКУПНО

3,03.89

остало

23,41

УКУПНО ЈАВНО И ОСТАЛО

12,98.00

1.

Члан 4.
Правила уређења
Концепција
уређења
и
типологија
карактеристичних
грађевинских зона и карактеристичних целина
одређених планом
Концепт уређења овог простора одређен је
просторним целинама. Цео простор је подељен у три
целине које имају различите намене.
Прва просторна целина захвата простор између
улице Књаза Милоша, 9. бригаде , Трговишког и
Сврљишког Тимока. На овом простору, поред
постојеће намене предвиђена је изградња објеката
различите намене (угоститељство,туризам, сервиси,
магацини, објекти комуналне намене, спортски објекти
и слично), партерно уређење вишенаменског простора
(спортски терени, вашариште, простор за сточну
пијацу, паркинг простор, зеленило), прилазне

100,00
саобраћајнице, бициклистичка стаза као и уређене
пешачке стазе.
Другу целину чини простор између улице Бранка
Радичевића и Сврљишког Тимока. На овом простору
се налази зелена и пијаца за робу широке потрошње,
парковско зеленило као и пешачко-бициклистичка
стаза. Намена простора се задржава с`тим што је
неопходно партерно уређење простора са пијачним
мобилијарем и засадима високог и ниског растиња.
Трећу целину чини лева страна Сврљишког Тимока.
У постојећем стању овај простор је покривен
самониклом травом и ниским растињем и делује
неуредно и запуштено тако да деградира визуелни
утисак целог простора. Да би овај простор оживео и
добио нову димензију, планом је предвиђено
комплетно
партерно
уређење
са
потребним
мобилијарем и реквизитима у функцији градског
купалишта. На уређеном кориту Сврљишког Тимока
предвиђена је изградња водене уставе која ће подићи
ниво воде и повећати водено огледало.
По
ободу
уређеног
речног
корита
поред
новопројектоване
бициклистичко-пешачке
стазе
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предвиђен је зелени појас (ниско или високо растиње)
који ће визуелно одвојити бициклистичко-пешачку
стазу од новопројектованих садржаја.
Преглед садржаја предвиђених ПДР-ом у оквиру
границе плана:
Пословни објекти са возним парком и гаражама;
Пословно-стамбени објекти;
Простор за сточну пијацу;
Спортски терени и објекти;
Угоститељски објекти;
Вишенаменски
простор
(парковско
зеленило,
одржавање вашара, изложби и слично);
Комерцијално-услужне делатности;
Сервиси, стоваришта и производно занатство;
Парконг-простор;
Бициклистичка стаза;
Саобраћајнице;
Бензинска станица;
Трафо-станица;
Зелена пијаца;
Пијаца за робу широке потрошње (бувља пијаца);
Парковско зеленило;
Купалиште са потребним садржајем;
Члан 5.
Правила парцелације, препарцелације и
исправке граница
парцеле
Облик и величина парцеле за нове објекте, као и
објекте за доградњу одређује се тако да се на њима
могу изградити објекти у складу са правилима
парцелације и изградње.Парцеле које по својим
димензијама и површином одступају највише до 5% у
односу на услове минималних димензија и површина
одређених за зону, формирају се као грађевинске
парцеле које су у складу са правилима Плана.
Дозвољава се формирање нове грађевинске
парцеле спајањем делова две или више катастарских
парцела до потребне површине-препарцелација.
Дозвољава се деоба катастарских парцела до
утврђеног минимума за формирање нових парцела,
односно дозвољена је градња на новоформираним
парцелама.
С'обзиром да се ради о подручју у коме неће моћи
да се примене у потпуности правила парцелације и
препарцелације на свим парцелама (због јавне намене
новопројектованих објеката), планом се предвиђа
минимална површина земљишта за редовну употребу.
Земљиште за редовну употребу је земљиште испод
објеката и земљиште око објеката у зависности од
врсте и намене објеката, као и колски прилаз од улице
до објеката у ширини од 2,50м. где год је то могуће и
где стање на терену то дозвољава.
Попис парцела и опис локација за јавне
површине,
садржаје и објекте
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Делови парцела које су планом предвиђене за јавно
грађевинско земљиште су : КП бр. 3462/5; КП
бр.3462/8; део КП бр.3463; део КП бр.3462/1; КП
бр.1593/1; КП бр.118/1; КП бр.118/4; КП бр. 1593/3; КП
бр.1593/5; Кп бр. 1593/2; КП бр.1626/1; КП бр. 116/1; КП
бр. 116/3; КП бр.116/2; КП 3381/2; КП бр. 3382/2; КП
бр.3382/1; део КП бр.3415/2 део КП бр. 3452/19; део
КП бр. 6372; део КП бр.6160/1; део КП бр. 6160/2; део
КП бр.3452/20; део КП бр. 3452/21; део КП бр. 3452/22.
Члан 6.
Правила грађења
Врста и намена објеката који се могу градити
под условима
утврђеним планским документом,
односно врста и намена објеката чија је изградња
забрањена у појединачним зонама
Дозвољена изградња
У оквиру Плана детаљне регулације планирана је
изградња следећих објеката:
- Пословни објекти;
-Спортски терени и објекти;
-Објекти угоститељског карактера
-Објекти стамбено-пословног карактера;
-Објекти
инфраструктуре
–
саобраћајнице,
бициклистичка стаза, паркинг простор, водовод,
канализација,брана на Сврљишком Тимоку, електро
мрежа, телефонске инсталације;
-Уређене зелене површине (парковско зеленило,
купалишни садржаји итд).
- Зелена, сточна и пијаца за робу широке потрошње;
Режим
изградње:
нова
изградња,доградња,
надградња и реконструкција постојећих објеката.
Тип изградње: Сваки начин изградње објеката у
складу
са
грађевинским
прописима
(класична,полумонтажна и монтажна изградња).
Забрањена изградња
Није дозвољена изградња објеката који негативно
утичу на околину у смислу загађења животне средине
буком и испуштањем велике количине штетних гасова
(Закон о заштити природе бр.135/04; уредбе и
правилници истог закона).
Члан 7.
План који је израдио JП «Дирекција за развој
,урбанизам и изградњу» општине Књажевац усваја се
у следећем садржају:
А. Списак прилога уз ПДР “Ушће” и зелене пијаце
у Књажевцу
1.

2.
3.
4.

Решење о регистрацији ЈП “Дирекције за
развој, урбанизам и изградњу општине
Књажевац”- Књажевац
Решење о одређивању одговорног урбанисте
и изјава
Лиценце
Одлука о приступању изради ПДР-а “Ушћа” и
зелене пијаце у Књажевцу
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Учесници у изради Плана
Извештај Комисије за јавни увид и стручну
расправу
Одлука о усвајању ПДР-а “Ушћа” и зелене
пијаце у Књажевцу

Б. Урбанистичко-технички део
зелене пијаце у
Књажевцу
Б.1. Текстуални део

ПДР-а “Ушће” и

I Полазне основе
1.Опис, образложење о приступању изради ПДРа “Ушће” и зелене пијаце у Књажевцу
1.1. Извод из планова вишег реда
2.Извод из текстуалног дела усвојеног Концепта
ПДР-а “Ушће” и зелене пијаце у Књажевцу
II Плански део
Правила уређења
1.1. Концепција уређења и типологија
карактеристичних
грађевинских
зона
и
карактеристичних целина одређених планом
1.2. Урбанистички услови за уређење и
изградњу површина и објеката јавне намене и мреже
саобраћајне и друге инфраструктуре
1.3. Попис објеката за које се пре обнове или
реконструкције морају израдити конзерваторски
радови
1.4. Стратешка процена утицаја планског
документа на животну средину
1.5. Општи и посебни услови, мере заштите
живота и здравља људи и заштита од пожара,
елементарних
непогода,
техничко-технолошких
несрећа и ратних дејстава
1.6. Посебни услови којима се површине и
објекти јавне намене чине приступачним особама са
инвалидитетом,
у
складу
са
стандардима
приступачности
1.7. Правила парцелације, препарцелације и
исправке граница парцеле
1.8. Попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте
1.9. Мере енергетске ефикасности изградње
1.10. Локације за које је могуће радити
Урбанистичке пројекте
1.11. Локације за које је препоручљиво
расписивање јавних архитектонских или
урбанистичких конкурса
1.12. Остали елементи значајни за спровођење
Плана детаљне регулације
2. Правила грађења
2.1. Врста и намена објеката који се могу
градити под условима утврђеним планским
документом, односно врста и намена објеката
чија је изградња забрањена у појединачним
зонама
2.2. Услови за формирање грађевинске
парцеле
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2.3. Положај објеката у односу на регулацију и
у односу на границе грађевинске парцеле
2.4. Највећи дозвољени индекс заузетости и
изграђености грађевинске парцеле
2.5. Највећа дозвољена спратност и висина
објекта
2.6.Најмања
дозвољена
међусобна
удаљеност објеката и удаљеност објеката од
границе парцеле
2.7. Услови за изградњу других објеката на
истој грађевинској парцели
2.8. Услови и начин обезбеђивања приступа
парцели и простора за паркирање возила
2.9. Услови архитектонског обликовања, врста
материјала и завршна
обрада
2.10. Услови ограђивања
2.11. Услови заштите животне средине,
техничке, хигијенске, безбедносне и заштите од
пожара
2.12. Посебни услови за изградњу објеката
3. Смернице за спровођење Плана
Б.2. Графички део
1. Извод из ПГР-а Књажевца -------------------1:5000
2.
Катастарски план са границом плана и
координатама тачака границе--------------------- 1:1000
3. Постојећа намена површина---------- ---- 1:1000
4. Режим коришћења грађевинског земљишта---------- --------------------------------------------------------------1:1000
5. Новопројектована намена површина---- 1:1000
6. Саобраћајно решење са нивелацијом и
регулацијом---------------------------------------------- 1:1000
7. План мреже инфраструктуре------------- 1:1000
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана, од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Књажевац".
Број: 350- 19/2013-01
22.04.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
7
На основу члана 35. и 46. Закона о планирању
и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011 и 121/12) и члана
30. Статута општине Књажевац ("Сл. лист општине
Књажевац", број 4/09), Скупштина општине Књажевац,
на седници одржаној 22.04.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДАЛЕКОВОДА 35КВ „БАЛТА БЕРИЛОВАЦ-ЈАБУЧКО
РАВНИШТЕ“ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 6
Члан 1.

Приступа
се
изради
Плана
детаљне
регулације далековода „Балта Бериловац-Јабучко
Равниште“ на Старој планини (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Планом су обухваћене следеће катастарске
парцеле и то:
- парцеле у катастарској општини Балта Бериловац,
к.п. бр: 1199, 1218, 1200, 1217, 1212, 1203, 3694, 794,
793, 792, 791, 790, 788, 784, 782, 831, 832, 833, 754,
752, 751, 747, 746, 745, 744, 740, 737, 864, 735, 743,
742, 733, 734, 730, 870, 871, 873, 588, 880, 881, 882,
883, 578, 579, 574, 884, 885, 886, 889, 891, 894, 895,
897/2, 3709, 897/1 и 908;
- парцеле у катастарској општини Јања, к.п. бр: 1700,
1711, 1714, 1715, 1724, 1726, 1725, 1740, 1741, 1746,
1745, 1747, 1749, 1757, 1760, 1771 и 1772;
- парцеле у катастарској општини Ћуштица, к.п. бр: 1,
3, 4, 5, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 6995, 59, 58, 57, 53, 54, 52,
947, 946, 949, 950, 952, 955, 956, 957, 959, 962, 963,
978, 979, 980, 981, 983, 984, 996, 997, 998, 1004, 905,
903, 904, 902, 901, 899, 887, 881, 880, 870, 869, 6994,
719, 721, 720, 726, 738, 741, 748, 624, 625, 598, 599,
623, 612, 611, 600, 609, 606, 603, 551, 554, 553, 552,
531, 530, 526, 525, 521, 6991, 516, 510, 438, 440, 511,
509, 508, 469, 470, 474, 456, 457, 458, 460, 461, 463,
459, 361, 450, 362, 364, 366/1, 368, 369, 370, 372, 319,
320, 318, 315, 321, 323, 333, 324, 325, 326, 327, 328,
212, 213, 214, 215, 220, 306/2, 295, 294, 293, 292, 218,
291, 227, 290, 228, 289, 229, 230, 258, 259, 261/1, 252,
261/13, 261/12, 251, 246, 250, 262, 249, 4036, 4038,
4037, 4040, 245, 4043, 4058, 4060, 4045, 6991, 4061,
4056, 3974, 3975, 3972/1, 4089/1, 4090, 4091, 4094,
4093, 4117/1, 4116, 4118, 4122, 4120, 4124, 4125/1 и
4125/2.
Члан 3.
План садржи нарочито:
1. Границе плана и обухват грађевинског
подручја,поделу простора на посебне целине и зоне,
2. Детаљну намену земљишта,
3. Регулационе линије улица и јавних површина и
грађевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози,
4. Нивелационе коте улица и јавних површина
(нивелациони план),
5. Попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте.
6. Коридоре, и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру,
7. Мере заштите културно-историјских споменика и
заштићених природних целина.
8. Локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат или расписује конкурс.
9. Правила уређења и правила грађења по целинама
и зонама,
10. Друге елементе значајне за спровођење плана
детаљне регулације.
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Члан 4.

Носилац израде Плана је Општинска управа Одељење за урбанизам, комуналне делатности и
инспекцијске послове општине Књажевац.
Стручни послови на изради Плана биће
поверени обрађивачу, који ће бити изабран у поступку
јавне набавке.
Члан 5.
Рок израде Плана је 5(пет) месеци, од дана
доношења ове Одлуке, не рачунајући време за
разматрање и доношење на надлежним органима
Скупштине општине Књажевац.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће
инвеститор ЈП „Стара планина“ Књажевац.
Члан 7.
План подлеже стручној контроли од стране
Комисије за планове СО Књажевац.
Након стручне контроле оглашава се јавни
увид у дневном и локалном листу и траје 30 дана од
дана оглашавања.
После обављеног јавног увида, Комисија
саставља извештај, који садржи податке о извршеном
јавном увиду, са свим примедбама и одлукама по
свакој примедби.
Члан 8.
Саставни део ове Одлуке је и Одлука о
приступању изради Стратешке процене утицаја на
животну
средину
Плана
детаљне
регулације
далековода „Балта Бериловац - Јабучко Равниште“ на
Старој планини.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана, од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Књажевац".
Број: 350- 20/2013-01
22.04.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
8
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС“ бр. 129/2007) и
члана 30. Статута општине Књажевац (“Службени лист
општине Књажевац“ бр. 4/2009) Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној дана 22.04.2013.
године, донела је
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очекује од својих грађана да својим примером
доприносе спровођење слова и духа ове Декларације.
ДЕКЛАРАЦИЈУ ЗА ОПШТИНУ КЊАЖЕВАЦ
БЕЗ ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА
7. Декларацију објавити у „Службеном листу
општине Књажевац.“
1. Скупштина општине Књажевац проглашава
територију општине Књажевац за територију без
производње, односно гајења и промета генетски
модификованих организама (у даљем тексту: ГМО) и
производа од ГМО.

Број: 320-13/2013-01
22.04.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

2. Општине Књажевац (у даљем тексту:
општина Књажевац) се обавезује да ће доследно
поштовати Закон о генетички модификованим
организмима (“Службени гласник РС' бр. 41/2009; у
даљем тексту Закон о ГМО), захтева његову доследну
примену на територији општине Књажевац и
Републике Србије и противи се његовој промени.
3. Општина Књажевац у оквиру законских и
својих
организационих
могућности
подржава
традиционалну, контролисану и органску производњу у
пољопривреди и производњи хране и традиционалне
поступке оплемењивања и селекције биљних и
животињских врста, стручна предавања и програме
образовања, ствара услове за унапређење рада
локалних организација.
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На основу члана 9. Одлуке о оснивању
Регионалног центра за стручно усавршавање
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ број 19/2012)
и члана 30. Статута општине Књажевац („Сл. лист
општине Књажевац „ број 4/2009) Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној 22.04.2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЗА
2013 ГОДИНУ
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ КЊАЖЕВАЦ
1.

4. Општина Књажевац очекује од медијског
јавног сервиса грађана Србије и других средстава
информисања на свим нивоима да редовно и
објективно информишу јавност о примени Закона о
генетски
модификованим
организмима
и
о
резултатима истраживања у свету о штетним
последицама гајења и употребе ГМО и производа од
ГМО.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада за
2013. годину
Регионалног центра за стручно
усавршавање Књажевац бр. 10/2013 од 10.04.2013.
године донет на седници Управног одбора Центра
oдлуком бр. 11/2013.
2.
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине Књажевац“.

5. Општина Књажевац се придружује
општинама, градовима, регијама и покрајинама у
Србији, Европи и у свету које су донеле документе у
намери да спрече, зауставе или ограниче ширење
ГМО. Општина Књажевац позива остале општине да
преко својих надлежних институција донесу сличне
текстове Декларације којом би своју територију
прогласиле без ГМО.
6. Општина Књажевац захтева и очекује од
свих
државних
органа,
политичких
странака,
удружења, покрета и појединаца да се залажу за
доследну примену Закона о ГМО и одговарајућих
подзаконских аката, како би се онемогућило
недозвољено гајење и промет ГМО и на тај начин
спречиле штетне последице од употребе ГМО на
здравље људи,
животиња и природе општине
Књажевац и Републике Србије. Општина Књажевац

3.
Решење доставити: Регионалном центру за
стручно усавршавање Књажевац и а/а.
Број: 022-18/2013-01
22.04.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
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На основу члана 30. став 1. тачка 25. Статута
општине Књажевац („сл. Лист општине Књажевац“,
број 4/2009), члана 10. став 2. Одлуке о оснивању
Предшколске установе „Бајка“ („Сл. лист општине“,
број 8/97, 25/02, 13/03, 4/05, „Службени лист општине
Књажевац“, број 9/2010), Скупштина општине
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Књажевац, на седници одржаној 22.04.2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада
Предшколске установе „Бајка” за радну 2012/2013.
годину, који је усвојио Управни одбор, на седници
одржаној 12.9.2012. године, број 327.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу општине Књажевац“.

СТРАНА 12

12
На основу члана 42. Одлуке о промени
оснивачког
акта
Јавног
предузећа
„Спортско
туристички ресурси Књажевац“ Књажевац ради
усклађивања са законским прописима („Сл. лист
општине Књажевац „ број 19/2012) и члана 30. Статута
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ бр.
4/09) Скупштина општине Књажевац, на седници
одржаној 22.04.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКО ТУРИСТИЧКИ
РЕСУРСИ КЊАЖЕВАЦ“ КЊАЖЕВАЦ
1.

III
Решење доставити: Предшколској установи “Бајка”,
Одељењу за привреду и друштвене делатности и а/а.
Број: 022 - 21/2013-01
22.04.2013. године
Књажевац

ГОРАН
ИГЊАТОВИЋ
,
дипломирани
економиста из Књажевца РАЗРЕШАВА СЕ вршиоца
дужности директора Јавног предузећа „Спортско
туристички ресурси Књажевац“
Књажевац, због
подношења оставке.
2.

ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

Ово Решење ступа на снагу даном
доношења,
а објавиће се у „Службеном листу
општине Књажевац“
3.

11
На основу члана 30. Статута општине
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“
бр. 4/09), а у вези члана 13. Закона о Црвеном крсту
Србије („Сл. гласник РС“ бр. 107/2005) Скупштина
општине Књажевац, на седници одржаној 22.04.2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
ЦРВЕНОГ КРСТА КЊАЖЕВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ
1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада
Црвеног крста Књажевац за 2013. годину, број 39.
од 13.02.2013. године.
2.
Решење објавити у „Службеном листу
општине Књажевац“.
Број: 022-16/2013-01
22.04.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

Решење доставити: разрешеном, Јавном
предузећу Спортско туристички ресурси Књажевац“
Књажевац и а/а.
Број: 023-21/2013-01
22.04.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
13
На основу члана 48. Одлуке о промени
оснивачког
акта
Јавног
предузећа
„Спортско
туристички ресурси Књажевац“ Књажевац ради
усклађивања са законским прописима („Сл. лист
општине Књажевац „ број 19/2012) и члана 30. Статута
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац” број
4/09) Скупштина опшштине Књажевац, на седници
одржаној 22.04.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКО ТУРИСТИЧКИ
РЕСУРСИ КЊАЖЕВАЦ“ КЊАЖЕВАЦ

СТРАНА 13
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1.
ДАМИР ЂОШИЋ,
ЈМБГ 0402976754116 ,
професор физичке културе из Књажевца именује се за
вршиоца дужности директора Јавног предузећа
„Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.

4.
Решење доставити: именованом, Јавном
предузећу „Спортско туристички ресурси Књажевац“
Књажевац и а/а.

2.
Вршилац дужности може
функцију најдуже шест месеци.

обављати

ову

3.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, a објавиће се у „Службеном листу општине
Књажевац“

Број: 023-22/2013-01
22.04.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

22.АПРИЛ 2013
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