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На основу члана 56. Закона о локалним 
изборима („Сл. гласник РС“, број 129/07, 34/10 и 
Одлуке УС 54/2011), члана 30. Статута општине 
Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број  
4/2009), и члана  8. и 11. Пословника о раду 
Скупштине општине Књажевац (»Сл. лист општина», 
број 9/2009), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној 20.09.2013.  године, донела је  
 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 

На основу Извештаја Изборне комисије 
општине Књажевац и Уверења о избору за одборника 
потврђује се мандат одборнику Скупштине општине 
Књажевац, изабраном на локалним изборима 
одржаним 06.05.2012. године: 

  
Са изборне листе Демократска странка – 

Борис Тадић: 
 
- Драгомиру Пешићу, са станом у Вртовцу.  

 
Члан 2. 

  

Мандат одборнику траје до истека мандата 
одборнику Скупштине општине Књажевац изабраном 
на редовним изборима.   

 
Члан 3.  

 

 Против ове Одлуке о потврђивању мандата 
одборника може се изјавити жалба Управном суду  у 
року од 48 сати, од дана доношења.  

 
Члан 4. 

 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“.  
 
Број: 020 - 404/2013-01                            
20.09.2013. године 
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 
                                                                Драган Манчић 
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На основу члана 46. став 4. Закона о 
локалним изборима („Сл. гласник РС“, број  129/07) и 
члана 25. и 30. Статута општине Књажевац 
(„Службени лист општине Књажевац“, број 4/09), 
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној 
20.09.2013. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о утврђивању престанка мандата одборнику 

 
Члан 1. 

 

Утврђује се да је  престао мандат одборнику 
Николић Бојану, са изборне листе Демократска 

странка Србије – Војислав Коштуница, због 
подношења писане оставке. 
 

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 надлежном  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 - 405/2013-01 
20.09.2013. године    
К њ а ж е в а ц                                           

ПРЕДСЕДНИК СО, 
                                                                Драган Манчић 
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На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07) и члана 30. 
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 4/09) и члана 41. Пословника о раду 
Скупштине општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 9/09), Скупштина општине Књажевац, 
на седници одржаној  20.09.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању престанка функције члана 

Општинског већа општине Књажевац 

 
Члан 1. 

 
Утврђује се да је престала функција члана 

Општинског већа општине Књажевац Петровић 
Драгану, из Књажевца, даном подношења оставке 
01.07.2013. године.  
 

Члан 2. 

 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења 

и исту објавити у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 020 - 410/2013-01                                                                       
20.09.2013. године                                                                              
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 
                                                                Драган Манчић 
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На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 
39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, број 129/07) и члана 42. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09), 
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној 
20.09.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
 МИЛАН ЗДРАВКОВИЋ, из Књажевца, бира 

се за заменика председника Скупштине општине 
Књажевац, до истека мандата Скупштине.  
 

Члан 2. 

 
Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу општине Књажевац“.  
 
Број: 020 - 401/2013-01                                                                        
20.09.2013. године                                                                               
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 
                                                                Драган Манчић 
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На основу члана 59. став 1. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07) и члана 68. 
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 4/09), Скупштина општине Књажевац, 
на седници одржаној 20.09.2013. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о измени Одлуке о Општинској управи општине 

Књажевац 

 
Члан 1. 

 

У члану 30. став 2. и члановима 52. 53. и 54. 
Одлуке о Општинској управи општине Књажевац („Сл. 
лист општине Књажевац“, број 16/2013), речи: 
„унутрашњој организацији“, замењују се речима: 
„унутрашњем уређењу“.  
 

Члан 2. 
 

Члан 56. Одлуке о Општинској управи 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, 
број 16/2013), поништава се у целости и замењује се 
новим чланом 56. који гласи:  

„Члан 56. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о Општинској управи („Сл. лист 
општина“, број 1/05, 4/07 и „Сл. лист општине 
Књажевац“, број 5/09 и 13/09), осим одредби које се 
односе на организацију и делокруг рада Општинске 
управе, које важе и примењују се до ступања на снагу 
акта из члана 53. ове Одлуке.“  
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 020 - 406/2013-01                                                              
20.09.2013. године                                                                      
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 
                                                                Драган Манчић 
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На основу члана 9. став 4. Закона о 
финансијској подршци породици са децом („Сл. 
гласник РС“, број 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 30. 
став 1. тачка 7. Статута општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 4/2009) Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној 20.09.2013. године, 
доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ 

ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 
 

Члан. 1. 
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 Овом Одлуком врши се измена и допуна 
Одлуке о финансијској подршци породици са децом 
(„Сл.лист општине Књажевац“, број 10/2011). 
 

Члан 2. 
 

 У члану 2. став 1. тачка 6. Одлуке мења се и 
гласи: 

 „Накнада трошкова смештаја и исхране у 
Дому ученика средњих школа у Књажевцу“. 
 

Члан 3. 
 

 У члану 7. став 1. Одлуке мења се и гласи: 
 „Право на накнаду трошкова смештаја и 

исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу, 
имају ученици који уз захтев за накнаду трошкова 
доставе и“. 

 Став 2. Одлуке мења се и гласи: 
 „Број корисника права на накнаду трошкова 

смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у 
Књажевцу, биће утврђен за сваку школску годину 
зависно од висине средстава опредељених буџетом 
општине Књажевац за буџетску годину“ . 

 
Члан 4. 

 

 У члану 10. став 1. тачка 2. Одлуке мења се 
и гласи: 

 „Студент који у претходној школској години 
има просечну оцену најмање 8,00, а није обнављао 
годину и има највише два заостала испита из 
претходне године“.   

 
Члан 5. 

 

 Члан 19. Одлуке мења се и гласи: 
 „Социјално-економски статус породице за 

ученике средњих школа исказује се бројем бодова за 
просек укупних месечних прихода по члану породице 
ученика из периода јануар-јун текуће године и то: 

до 20% просечне зараде без пореза и 
доприноса по запосленом у привреди Републике 
Србије- 5 бодова,  

од 20 до 40% просечне зараде без пореза и 
доприноса по запосленом у привреди Републике 
Србије – 4 бода 

од 40 до 60% просечне зараде без пореза и 
доприноса по запосленом у привреди Републике 
Србије – 3 бода 

од 60 до 80% просечне зараде без пореза и 
доприноса по запосленом у привреди Републике 
Србије – 2 бода 

од 80 до 100% просечне зараде без пореза и 
доприноса по запосленом у привреди Републике 
Србије – 1 бод 

преко 100% просечне зараде без пореза и 
доприноса по запосленом у привреди Републике 
Србије – 0 бодова 

 
Члан 6. 

 

  Члан 22. Одлуке мења се и гласи: 
 „Успех остварен у претходном школовању за 

студенте исказује се бројем бодова у висини просечне 
оцене положених испита током студирања (од 8,00 до 
10,000 бодова). 

 
Члан 7. 

 

 У члану 23. Одлуке уместо броја 20 треба да 
стоји 19.  
 

Члан 8. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 
Број: 560 – 44/2013-01                                                                 
20.09.2013. године                                                                       
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 
                                                                Драган Манчић 
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На основу члaна 146. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. Гласник РС“, број 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12) и члана 30. 
Статута општине Књажевац ( „Сл. лист општине 
Књажевац“ , број 4/09), Скупштина општина на 
седници одржаној дана 20.09.2013. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ 

МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 
НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА 

 
Члан 1. 

 
              Овом Одлуком врше се измене и допуне 
Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на 
јавним и осталим површинама ( „Сл. лист општине 
Књажевац“, бр. 8/2008 и 12/2013). 
 

Члан 2.   

 
               После члана 84. додаје се нов члан 84а. који 
гласи:  
               „Јавно предузеће „Дирекција за развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац, 
обавља стручне послове и друге послове у вези 
постављања мањих монтажних објеката у складу са 
Планом локација и то: 

- обезбеђује примену Плана локација и врши 
обележавање локација на терену,    

- врши наплату закупнине,  

- предузима све правне радње пред судовима и 
другим органима ради наплате закупнине 
(подношење тужби, жалби, предлога за 
извршење и др. поднесака, закључење 
судских и вансудских поравнања у поступку 
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пред судовима) и све друге послове пред 
судовима и другим органима, 

- предлаже и предузима све мере ради заштите 
и очувања локација, 

- врши надзор над извршењем уговорених 
обавеза из Уговора о закупу, 

- усмерава средства од наплаћене закупнине, 

- подноси Председнику општине и Општинском 
већу општине Књажевац, тромесечни писмени 
извештај о наплаћеној закупнини, 

- води евиденцију о локацијама, 

- води евиденцију о закљученим уговорима о 
закупу и о коришћењу локација и 

- друге стручне послове. 
          Све правне радње које је до сада ЈП 
„Дирекција за развој, урбанизам и изградњу 
општине Књажевац“ Књажевац предузимало пред 
судовима и другим органима, из претходног става, 
сходно овој Одлуци, су важеће“. 

 
Члан 3. 

 

                Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 
 
 
Број: 463-83/2013-01                                                                          
20.09.2013. године                                                                             
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 
                                                                Драган Манчић 
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На основу члана 120. став 3. Закона о 
социјалној заштити (''Сл. гласник РС'' број 24/2011), 
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'' број 129/2007) и члана 
30. став 1. тачка 7. Статута општине Књажевац (''Сл. 
лист општине Књажевац'' број 4/2009), Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној дана 
20.09.2013. године, донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ОПШТИНИ 
КЊАЖЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 

Овом Одлуком врши се измена и допуна 
Одлуке о социјалној заштити у општини Књажевац 
(''Сл. лист општине Књажевац'' број 9/2011, у даљем 
тексту: Одлуке). 
 

Члан 2. 
 

Члан 5. став 3. тачка 1. Одлуке мења се и 
гласи: 
 

''1. Дневне услуге у заједници – помоћ у кући 

старим особама и особама са инвалидитетом у граду и 
селу, помоћ у кући за децу са сметњама у развоју, 
дневни боравак у клубу за стара лица, услуга дневног 
боравка за стара лица, дневни боравак за децу са 
сметњама у развоју, дневни боравак за децу са 
поремећајем у понашању, услуга ''Народна кухиња''.  
 

Члан 3. 

 
После члана 24. Одлуке додаје се наслов 

''Дневни боравак за децу са сметњама у развоју'' и 

нови чланови 24а, 24б и 24в који гласе: 
 

''Члан 24а 

Дневни боравак за децу са сметњама у 
развоју намењен је деци са сметњама у развоју и 
њиховим породицама када је таква подршка у складу 
са процењеним потребама детета и породице.  

Сврха услуге дневног боравка је унапређење 
квалитета живота корисника у властитој социјалној 
средини кроз развој и одржавање социјалних, 
психичких и физичких функција и вештина, како би се у 
што већој мери оспособили за самостални живот.  

Кроз услугу дневног боравка корисници у 
организованом окружењу, и уз потребан надзор, 
задовољавају развојне потребе, стичу и развијају 
практичне и животне вештине, личну и друштвену 
одговорност.  

Услугом се обезбеђује позитивно и 
конструктивно искуство боравка изван породице, а 
члановима породице слободно време за бављење 
радним и другим активностима. 

 

Члан 24б 

 
Корисници ове услуге могу бити деца и млади 

од 5 до 18, односно 26 година за лица код којих је 
продужено родитељско старање или су лишена 
пословне способности (деца са умереним, тежим и 
тешким обликом менталне недовољне развијености, 
деца са телесним инвалидитетом, деца са сензорним 
инвалидитетом, деца са вишеструком ометеношћу, 
деца са аутизмом и деца са тежим хроничним 
обољењима). 
 

Члан 24в 

 
У оквиру услуге Дневни боравак корисницима 

наведене услуге пружа се: дневни боравак, исхрана, 
здравствена заштита, васпитно – образовни рад, 
оспособљавање за рад и радне активности и културно 
забавне и рекреативне активности, према њиховим 
способностима, склоностима и испољеном интересу.'' 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осам дана након 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
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На основу члана 60. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ број 119/2012) члана 
13. Одлуке  о промени оснивачког акта Јавног 
предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац“ 
Књажевац ради усклађивања са законским прописима 
(„Сл. лист општине Књажевац“ број 19/2012, 23/2012, -
Пречишћени текст бр. 24/2012 и 4/2013) и члана 30. 
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“ број 4/09) Скупштина општине Књажевац 
на седници одржаној 20.09.2013. године донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на Статут о изменама 
и допунама Статута Јавног предузећа „Спортско  
туристички  ресурси  Књажевац“  Књажевац, број 304 
који је усвојен на седници Надзорног одбора, Одлуком 
број 305 дана 12.09.2013. године. 

 

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

 

3. Решење доставити: ЈП „Спортско 

туристички ресурси Књажевац“ Књажевац , Одељењу 
за привреду и друштвене делатности и архиви 
Општинске управе Књажевац. 

 

Број: 023 - 81/2013-01                                                                     

20.09.2013. године                                                                         
К њ а ж е в а ц        

ПРЕДСЕДНИК СО, 
                                                                Драган Манчић 
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На основу члана 21. став 2,  члана 31. став 3.  

Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник 
РС", број 119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007), члана 30.  став 1, тачка 10. Статута 
општине Књажевац ( "Службени лист општине 
Књажевац“, број 4/09), Скупштина општине Књажевац 
на седници одржаној дана 20.09.2013. године, донела 
је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о именовању директора  Јавног предузећа 

„Дирекција за развој, урбанизам и изградњу 
општине Књажевац“ Књажевац 

 

1. Радосављевић Младен, дипломирани 
машински инжењер из Књажевца именује се за 
директора  Јавног предузећа „Дирекција за развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац, 
на период од 4 године.  

 
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року 

од осам дана од дана објављивања овог решења у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.  

 
3. Ово решење је коначно.  
 
4. Диспозитив овог решења обавити у 

„Службеном гласнику Републике Србије“ и 
„Службеном листу општине Књажевац“. 

 
5. Ово решење са образложењем доставити 

Радосављевић Младену и објавити на интернет 
страници општине Књажевац www.knjazevac.rs 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ  

 
Број: 023-80/2013-01 
20.09.2013. године  
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 
                                                                Драган Манчић 
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На основу члана 21. став 2,  члана 31. став 3.  

Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник 
РС", број 119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007), члана 30,  став 1, тачка 10. Статута 
општине Књажевац ( "Службени лист општине 
Књажевац“, број 4/09), Скупштина општине Књажевац 
на седници одржаној дана 20.09.2013. године, донела 
је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о именовању директора  Јавног комуналног 

предузећа „Стандард“ Књажевац 

                              
1. Ранђеловић Омил, дипломирани машински 

инжењер из Књажевца  именује се за директора  
Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац, 
на период од 4 године.  

 
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року 

од осам дана од дана објављивања овог решења у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.  

 
3. Ово решење је коначно.  
 
4. Диспозитив овог решења обавити у 

„Службеном гласнику Републике Србије“ и 
„Службеном листу општине Књажевац“. 
 

5. Ово решење са образложењем доставити 
Ранђеловић Омилу и објавити на интернет страници 
општине Књажевац www.knjazevac.rs 

http://www.knjazevac.rs/
http://www.knjazevac.rs/
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На основу члана 21. став 2,  члана 31. став 3.  
Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник 
РС", број 119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007), члана 30,  став 1, тачка 10. Статута 
општине Књажевац ( "Службени лист општине 
Књажевац“, број 4/09), Скупштина општине Књажевац, 
на седници одржаној дана 20.09.2013. године, донела 
је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора  Јавног комуналног 

предузећа „Топлана“ Књажевац 

                                                   
1. Тричковић Љубодраг, дипломирани 

машински инжењер из Трговишта  именује се за 
директора  Јавног комуналног предузећа „Топлана“ 
Књажевац, на период од 4 године.  

 
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року 

од осам дана од дана објављивања овог решења у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.  

 
3. Ово решење је коначно.  
 
4. Диспозитив овог решења обавити у 

„Службеном гласнику Републике Србије“ и 
„Службеном листу општине Књажевац“. 

 
5. Ово решење са образложењем доставити 

Тричковић Љубодрагу и објавити на интернет 
страници општине Књажевац www.knjazevac.rs 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ  

 
Број: 023-79/2013-01    
20.09.2013. године   
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 
                                                                Драган Манчић 
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На основу члана 12. Одлуке о оснивању 

привредног друштва „Агенција за развој општине 
Књажевац, доо“ („Сл. лист општине Књажевац“, број 
9/09 и 13/09) и члана 30. Статута општине Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09), Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној 20.09.2013. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу директора привредног друштва  
„Агенција за развој општине Књажевац, доо“ 

 
I 

ДРАГАН МИЛУТИНОВИЋ, дипломирани 
економиста, из Књажевца, разрешава се дужности 
директора привредног друштва „Агенција за развој 
општине Књажевац, доо“, због истека мандата на који 
је именован. 
 

II 
 

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

III 
 

Решење доставити: разрешеном директору, 
привредном друштву „Агенција за развој општине 
Књажевац, доо“ и архиви општине Књажевац. 
 
Број: 023 - 87/2013-01  
20.09.2013. године        
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 
                                                                Драган Манчић 
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На основу члана 12. Одлуке о оснивању 
привредног друштва „Агенција за развој општине 
Књажевац, доо“ („Сл. лист општине Књажевац“, број 
9/09 и 13/09) и члана 30. Статута општине Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09), Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној 20.09.2013. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора привредног друштва  
„Агенција за развој општине Књажевац, доо“ 

 
I 
 

ДРАГАН МИЛУТИНОВИЋ, дипломирани 

економиста, из Књажевца, именује се за директора 
привредног друштва „Агенција за развој општине 
Књажевац, доо“, Књажевац.  
 

II 
 

Директор се именује на мандатни период од 4 
године. 
 

III 
 

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

IV 
 

Решење доставити: именованом, привредном 
друштву „Агенција за развој општине Књажевац, доо“ и 
архиви општине Књажевац. 

http://www.knjazevac.rs/
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Број: 023 - 88/2013-01     
20.09.2013. године    
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 
                                                                Драган Манчић 
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На основу 9. Одлуке о оснивању Регионалног 
центра за стручно усавршавање Књажевац, број 
19/2012)  и члана 30. Статута општине Књажевац („Сл. 
лист општине Књажевац“,  број 4/09),  Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној 20.09.2013. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Регионалног центра за 

стручно усавршавање Књажевац 

 
I 

 
ДЕЈАН ТОМИЋ, професор разредне наставе  

из Књажевца, именује се за директора Регионалног 
центра за стручно усавршавање Књажевац.  
 

II 

 
Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу општине Књажевац“.  
 

III 

 
Решење доставити: Томић Дејану, из 

Књажевца, Регионалном центру за стручно 
усавршавање Књажевац и архиви општине Књажевац. 
 
Број: 022 - 42/2013-01    
20.09.2013. године   
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 
                                                                Драган Манчић 
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На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07) и члана 30. 
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 4/09) Скупштина општине Књажевац, 
на седници одржаној 20.09.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  председника Изборне комисије 

општине Књажевац у сталном саставу 

 
Члан 1. 

 
Разрешава се председник Изборне комисије 

општине Књажевац у сталном саставу Емилија Тасић, 
дипломирани правник, из Књажевца, ул. Војводе 
Путника број 78, због подношења оставке, дана 
13.09.2013. године. 
 

Члан 2. 

 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења 

и исту објавити у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 020 - 402/2013-01                                                                        
20.09.2013. године                                                                               
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 
                                                                Драган Манчић 
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