СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
општине Књажевац
ГОДИНА III – БРОЈ 1

01.ФЕБРУАР 2010.године

1
На основу члана 30. Статута општине
Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 4/09) и
члана 31. Одлуке о оснивању Јавног предузећа
«Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине
Књажевац» Књажевац («Сл. лист општина», број 5/96,
13/96, 14/97, 23/01, 8/05 и „Сл. лист општине
Књажевац“, број 5/09), Скупштина општине Књажевац
на седници одржаној 28.01.2010. године, донела је

БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

општине Књажевац, на седници од 28.01.2010. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
ЈКП «Стандард» Књажевац за 2010. годину, који је
усвојио Управни одбор ЈКП «Стандард» Књажевац, на
седници одржаној 04.12.2009. године, под бројем 4657.

I

II

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
ЈП «Дирекција за развој, урбанизам и изградњу
општине Књажевац» Књажевац са финансијским
планом прихода и расхода за 2010. годину и Програм
уређења грађевинског земљишта општине Књажевац
за 2010. године, који је усвојио Управни одбор
Предузећа на седници одржаној 18.01.2010. године,
под бројем 44/2-10.

Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Књажевац».
III
Решење
доставити:
ЈКП
«Стандард»
Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене
делатности, Oдељењу за финансије и буџет и архиви
општине Књажевац.

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном листу општинe Књажевац».

Број: 023- 2/2010-01
28.01.2010. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО
Дарко Живковић, ср.

III
Решење доставити: ЈП «Дирекција за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац» Књажевац,
Oдељењу за привреду и друштвене делатности и
архиви општине Књажевац.
Број: 023- 3/2010-01
28.01.2010. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО
Дарко Живковић, ср.
2
На основу члана 30. Статута општине
Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 4/09) и
члана 18. Одлуке о усаглашавању организације рада
ЈКП «Стандард» са законским прописима («Сл. лист
општина», број 14/97, 14/98, 3/99, 12/2003, 10/05 и „Сл.
лист општине Књажевац“, број 5/09), Скупштина

3
На основу члана 30. Статута општине
Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 4/09) и
члана 15. Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа за производњу и снабдевање паром и
топлом водом «Топлана» Књажевац («Сл. лист
општина», број:14/98, 5/2000, 10/05 и „Сл. лист
општине Књажевац“, број 5/09), Скупштина општине
Књажевац, на седници одржано 28.01.2010. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на
Јавног комуналног предузећа
снабдевање паром и топлом
Књажевац за 2010. годину, који

Програм пословања
за производњу и
водом «Топлана»
је усвојио Управни
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одбор ЈКП «Топлана», на седници
29.12.2009. године, под бројем 598.

одржаној

01.ФЕБРУАР 2010.

„Сл. лист општине Књажевац“, број 5/09), Скупштина
општине Књажевац, на седници одржаној 28.01.2010.
године, донела је

II
РЕШЕЊЕ
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Књажевац»
III
Решење
доставити:
ЈКП
«Топлана»
Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене
делатности, Одељењу за финансије и буџет и архиви
општине Књажевац.

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада
Завичајног музеја у Књажевцу за 2010. годину, који је
донео Управни одбор Завичајног музеја, на седници
одржаној 28.12.2009. године, под бројем 631-338/09.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Књажевац»

Број: 023- 1/2010- 01
28.01.2010. године
Књажевац

III
ПРЕДСЕДНИК СО
Дарко Живковић, ср.

4
На основу члана 30. Статута општине
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09) и
члана 9. Одлуке о оснивању Туристичке организације
општине Књажевац („Сл. лист општина“, број 14/02,
5/03, 12/05 и „Сл. лист општине Књажевац“, број 5/09),
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној
28.01.2010. године, донела је

Решење доставити: Завичајном музеју у
Књажевцу, Одељењу за привреду и друштвене
делатности и архиви општине Књажевац.
Број: 022- 4/2010- 01
28.01.2010. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО
Дарко Живковић, ср
6

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ
сагласност на
План
рада
Туристичке организације општине Књажевац за 2010.
годину, који је усвојио Управни одбор Туристичке
организације, на седници одржаној 28.12.2009. године,
под бројем 178.

На основу члана 30. Статута општине
Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 4/09) и
члана 10. Одлуке о усаглашавању организације рада
Дома културе у Књажевцу са постојећим прописима
(«Сл. лист општина», број 14/97, 10/99, 15/201, 8/05 и
„Сл. лист општине Књажевац“, број 5/09), Скупштина
општине Књажевац, на седници одржаној 28.01.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ

II
I
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Књажевац».
III
Решење доставити: Туристичкој организацији
општине Књажевац, Одељењу за привреду и
друштвене делатности, Oдељењу за финансије и
буџет и архиви општине Књажевац.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са
предлогом потребних средстава за програмске
активности и материјалне трошкове Дома културе
«Књажевац» у Књажевцу за 2010. годину, који је
усвојио Управни одбор Дома културе «Књажевац» у
Књажевцу, на седници одржаној 05.01.2010. године,
под бројем 5.
II

Број: 022- 5/2010-01
28.01.2010. године
Књажевац

Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општинe Књажевац»
ПРЕДСЕДНИК СО
Дарко Живковић, ср

5
На основу члана 30. Статута општине
Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 4/09) и
члана 10. Одлуке о усаглашавању организације рада
Завичајног музеја у Књажевцу са постојећим
прописима («Сл. лист општина», број 14/97, 3/98, 4/05 и

III
Решење
доставити:
Дому
културе
«Књажевац» у Књажевцу, Одељењу за привреду и
друштвене делатности и архиви општине Књажевац.
Број: 022- 3/2010- 01
28.01.2010. године

01.ФЕБРУАР 2010.
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Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО
Дарко Живковић, ср

СТРАНА 3

Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Књажевац».
III

7
На основу члана 30. Статута општине
Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 4/09) и
члана 17. Одлуке о оснивању Народне библиотеке
«Његош» у Књажевцу («Сл. лист општина», број: 3/95,
7/96, 14/97, 3/98, 10/05 и „Сл. лист општине Књажевац,
број 5/09), Скупштина општине Књажевац, на седници
одржаној 28.01.2010. године, донела је

Решење доставити: Центру за социјални рад
«Др Михајло Ступар» у Књажевцу, Одељењу за
привреду и друштвене делатности, Одељењу за
финансије и буџет и архиви општине Књажевац.
Број: 022- 1/2010-01
28.01.2010. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО
Дарко Живковић, ср

РЕШЕЊЕ
I

9

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада
Народне библиотеке «Његош» у Књажевцу за 2010.
годину, који је усвојио Управни одбор Народне
библиотеке «Његош», на седници одржаној 30.12.2009.
године, под бројем 181/3.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Књажевац»

На основу члана 8. и 9. Закона о матичним
књигама («Сл.гласник РС» Бр. 20/09), члана 30.
Статута општине Књажевац («Сл.лист општине
Књажевац», број 4/09), по претходној сагласности
Министарства за државну управу и локалну
самоуправу бр. 20-00-154/2009-04 од 22.01.2010. год. ,
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној
дана 28.01.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА
1.

III
Решење доставити: Народној библиотеци
«Његош» у Књажевцу, Одељењу за привреду и
друштвене делатности и архиви општине Књажевац.

Овом Одлуком одређују се матична подручја
на територији општине Књажевац по којима се воде
матичне књиге.
2.

Број: 022- 2/2010- 01
28.01.2010. године
Књажевац

Матична подручја на територији општине
Књажевац су:
ПРЕДСЕДНИК СО
Дарко Живковић, ср

8
На основу члана 30. Статута општине
Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 4/09) и
члана 6а. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад
«Др Михајло Ступар» у Књажевцу («Сл. лист
општина», број 7/96 и 14/97), Скупштина општине
Књажевац на седници одржаној 28.01.2010. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра
за социјални рад «Др Михајло Ступар» у Књажевцу за
2010. годину, који је донео Управни одбор Центра за
социјални рад «Др Михајло Ступар» у Књажевцу, на
седници одржаној 13.01.2010. године, под бројем 3
55104-30/2010.
II

•

Матично подручје Књажевац, за насељена
места: Књажевац, Штипина, Црвење,
Грезна, Сврљишка Топла, Скробница,
Бели Поток , Божиновац, Балевац,
Лепена, Стогазовац, Дречиновац, Доња
Соколовица , Каличина, Вина,
Булиновац, Слатина, Бањски Орешац,
Зоруновац , Шуман Топла, Жуковац,
Горња Соколовица, Кандалица, Балинац,
Старо Корито, Дрвник, Градиште,
Дејановац, Причевац,Алдинац,
Репушница, Жлне, Понор, Крента,
Мучибаба, Васиљ, и Балановац.
Седиште матичног подручја је у Књажевцу.
•

Матично подручје Бучје, за насељена
места: Бучје, Влашко Поље и Зубетинац.
Седиште матичног подручја је у Бучју.
•

Матично подручје Горња Каменица, за
насељена места: Горња Каменица,
Папратна, Доња Каменица и Штрбац.
Седиште матичног подручја је у Горњој
Каменици.
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•

Матично подручје Горње Зуниче, за
насељена места: Горње Зуниче,
Берчиновац и Локва.
Седиште матичног подручја је у Горњем
Зуничу.
•

Матично подручје Доње Зуниче, за
насељена места: Доње Зуниче, Равна и
Потркање.
Седиште матичног подручја је у Доњем
Зуничу.

одређивању активности чије обављање утиче на
животну средину („Сл. Гласник РС“ бр.109/09) и члана
30. Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“ број 4/09) по претходно прибављеном
мишљењу Министарства за заштиту животне средине
и просторног планирања, Скупштина општине
Књажевац на седници одржаној дана 28.01.2010.
године донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

•

Матично подручје Подвис, за насељена
места: Подвис, Ргоште, Орешац,
Глоговац и Миљковац.
Седиште матичног подручја је Подвису.
•

Матично подручје Трговиште, за
насељена места: Трговиште, Видовац и
Штитарац.
Седиште матичног подручја је у Трговишту.
•

Матично подручје Минићево, за насељена
места: Минићево, Витковац, Петруша,
Трновац, Дреновац, Кожељ, Радичевац,
Шарбановац, Јаковац, Јелашница,
Oшљане, Ново Корито, Дебелица и
Мањинац.
Седиште матичног подручја је у Минићеву.
•

Матично подручје Кална, за насељена
места: Кална, Иново, Стањинац,
Габровница, Татрасница, Шести Габар,
Јаловик Извор, Вртовац, и Балта
Бериловац.
Седиште матичног подручја је у Кални.
•

Матично подручје Црни Врх, за насељена
места: Ћуштица, Јања, Црни Врх,
Алдина Река и Равно Бучје.
Седиште матичног подручја је у Црном Врху.

Члан 1.
Овом Одлуком уводи се накнада за заштиту и
унапређење животне средине ( у даљем тексту:
Накнада ) на територији општине Књажевац и утврђује
начин и критеријуми обезбеђења и коришћења
средстава од Накнаде, а ради стварања материјалних
предуслова за остваривање права и дужности општине
Књажевац у области заштите и унапређења животне
средине.
Члан 2.
Средства обезбеђена од Накнаде у складу са
овом Одлуком приход су буџета општине Књажевац, и
уплаћују се на рачун прописан за уплату Накнаде за
заштиту и унапређење животне средине – рачун
буџетског фонда за заштиту животне средине
а
користиће се за финансирање програма и пројеката у
области заштите животне средине.
Члан 3.
•

3.
Почетком примене ове Одлуке престаје да
важи Одлука о одређивању матичних подручјима
(«Сл. лист општина», број 26/06).
4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Сл. Листу општине Књажевац» .
Број: 20-1/2010-01
28.01.2010. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО
Дарко Живковић, ср
10
На основу члана 87. Закона о заштити животне
средине („Сл. Гласник РС“ бр.135/04 и 36/09), Уредбе о
критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и
унапређење животне средине и највишег износа
накнаде („Сл. Гласник РС“ бр.111/09) и Уредбе о

01.ФЕБРУАР 2010.

•

Накнада се прописује по основу:
коришћења стамбених и пословних зграда,
станова и пословних просторија за становање,
односно обављање пословне делатности, као
и за коришћење земљишта за обављање
редовне делатности ( у даљем тексту:
непокретност),
обављање одређених активности које утичу на
животну средину.

Члан 4.
Обвезници плаћања Накнаде из Члана 3. алинеја
1. су:
1.
имаоци права својине на непокретности
односно закупци ако се непокретност користи
на основу закупа и то за:
- објекте индивидуалног становања,
- станове у објектима колективног становања,
- пословни простор за обављање пословне
делатности привредних субјеката (пословне
зграде и пословне просторије) ,
- куће за одмор,
- гараже
2. коришћење земљишта за обављање редовне
делатности привредних субјеката и то:
- земљишта на коме није изграђен објекат,
- земљишта на коме постоји привремена
грађевина,
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- земљиште на којем се не налази пословна
зграда и пословна просторија за обављање пословне
делатности привредних субјеката
Обвезници плаћања Накнаде из члана 3
алинеја 2 су правна лица и предузетници који обављају
активности које утичу на животну средину.
Активности из ст. 1. овог члана обухватају све
захвате (сталне или привремене) којима се мењају
и/или могу променити стања и услови у животној
средини односно пројекти за које је обавезна процена
утицаја и пројекти за које се може захтевати процена
утицаја а према Одлуци надлежног органа Општинске
управе и то:
Пројекти за које је обавезна процена утицаја
на животну средину
1. Постројења
1) за прераду истрошеног нуклеарног
горива
2) предвиђена
- за производњу или обогаћење нуклеарног
горива
- за прераду истрошеног нуклеарног горива
или високо радиоактивног нуклеарног
отпада
- за трајно одлагање истрошеног
нуклеарног горива
- за трајно одлагање нуклеарног отпада
- за прераду, складиштење и одлагање
радиоактивног отпада
2. Постројења
1) за печење или синтеровање металне
руде (укључујући сулфидну руду)
2) за производњу сировог гвожђа или
челика (примарно или секундарно
топљење) укључујући континуално
ливење, са капацитетом који прелази 2,5
т/х
3) за прераду у црној металургији
- топле ваљаонице са капацитетом изнад
20 т/х сировог челика
- ковачнице са аутоматским чекићима чија
енергија прелази 50 кЈ по једном чекићу,
код којих употребљена топлотна снага
прелази 20 МW
- постројења за наношење металних
заштитних слојева на металне површине
помоћу топљених купки, са улазом који
прелази 2 т/х сировог материјала
4) ливница црне металургије са
производним капацитетом преко 20 т на
дан
5) постројења
- за производњу обојених сирових метала
из руде, концентрата или секундарних
сировина путем металуршких и/или
хемијских процеса и/или електролитичких
процеса
- за топљење укључујући и израду легура
од обојених метала, као и израду
корисних нуспроизвода (рафинација,
ливење, итд.), са капацитетом топљења
од преко 4 т дневно за олово и кадмијум
или 20 т дневно за све остале метале
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6) за површинску обраду метала и
пластичних материјала коришћењем
електролитичких или хемијских процеса,
где запремина када за третман прелази
30 м3
3. Постројења за
1) екстракцију, производњу, прераду и
обраду азбеста и производа који садрже
азбест
2) производњу цементног клинкера,
цемента и креча у ротационим или
другим пећима капацитета преко 500 т
дневно за производњу цементног
клинкера или креча капацитета преко 50 т
дневно у ротационим пећима
4. Комбинована хемијска постројења, тј. постројења за
индустријску производњу супстанци код којих се
примењују поступци хемијске промене и у којима се
поједини погони налазе један поред другог и
функционално су повезани, а намењени су за
производњу
- основних (базних) органских хемикалија
- основних (базних) неорганских хемикалија
- вештачких ђубрива на бази фосфора, азота или
калијума (проста или сложена ђубрива)
- основних (базних) производа за заштиту биља, као и
биоцида
- основних (базних) фармацеутских производа уз
примену хемијских или биолошких поступака
- и/или прераду и/или обраду експлозива
5. Експлоатација подземних вода или обогаћивање
подземних вода код којих је годишња запремина
експлоатисане или обогаћене воде једнака количини
од 10 милиона м3 или више
6. Објекти за интензиван узгој живине или свиња са
капацитетом преко
- 85.000 места за производњу бројлера
- 40.000 места за живину у узгоју и експлоатацији
- 2.000 места за производњу свиња (преко 30 кг
тежине)
- 750 места за крмаче
7. Индустријска постројења за производњу
- целулозе из дрвне масе, сламе или сличних
влакнастих материјала
- папира и картона са производним капацитетом који
прелази 20 т/дан
Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину
1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство
1) системи за наводњавање и
одводњавање - мелиоративни системи
- подручје на коме се простиру је веће од
20 ха
2) објекти за интензиван узгој и држање
живине
- капацитета од 30.000 до 85.000 места за
бројлере
- капацитета од 10.000 до 40.000 места за
живину (укључујући и ловну перад)
3) објекти за интензиван узгој говеда
- капацитета 200 места за говеда и више
4) објекти за интензиван узгој
- свиња капацитета од 1.000 до 2.000 места
за свиње
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- крмача капацитета од 450 до 750 места за
крмаче
5) објекти за интензиван узгој животиња са
племенитим крзном
- капацитета преко 1.000 места за
животиње са племенитим крзном
6) интензиван узгој риба у базенима и
рибњацима
- за салмониде годишње производње 10 т и
више
- за циприниде површине 5 ха и веће
7) крчење шума ради прелажења на други
тип коришћења земљишта
- подручје на коме се простире је веће од
10 ха
2. Производња и прерада метала
1) постројења за производњу сировог
гвожђа или челика (примарно или
секундарно топљење) укључујући
континуални поступак ливења
- сви пројекти који нису наведени под И.
2) постројења за прераду у црној
металургији
- сви пројекти који нису наведени под И.
- вруће ваљаонице
- ковачнице са једним или више чекића или
маљева
- за наношење површинских заштитних
металних слојева у растопљеном стању
3) ливнице црне металургије
- сви пројекти који нису наведени под И.
4) постројења за топљење укључујући и
израду легура од обојених метала, као и
израду корисних нуспроизвода
(рафинација, ливење, итд.)
- сви пројекти који нису наведени под В.
5) постројења за површинску обраду
метала и пластичних материјала
коришћењем електролитичких или
хемијских поступа
- сви пројекти који нису наведени под В.
6) постројења за производњу или склапање
моторних возила и производњу мотора за
моторна возила (аутомобили, аутобуси,
теретна возила, пољопривредна,
грађевинска и рударска механизација као
и друга возила на моторни погон)
- сви пројекти
7) постројења за производњу батерија и
акумулатора
- сви пројекти
8) бродоградилишта (производња и/или
поправка бродских трупова или мотора
или делова брода)
- дужине брода 20 м или више
9) производња и поправка ваздухоплова
- сви пројекти са изузетком радова на
редовном одржавању ваздухоплова
10) производња шинских возила
- сви пројекти
11) постројења за експлозивно
деформисање метала
- сви пројекти
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12) постројења за припрему, обогаћивање,
печење и синтеровање металних руда,
као и искоришћавање јаловине
- сви пројекти
3. Индустријска прерада минерала
1) постројења за суву дестилацију угља
(плинаре, тињајуће пећи и др.)
- сви пројекти
2) постројења за производњу цементног
клинкера, цемента и креча у ротационим
или другим пећима
- сви пројекти који нису наведени под И.
3) постројења за производњу стакла и
стаклених влакана, укључујући
производњу стакла које се добија
прерадом старог стакла
- капацитета до 20 т на дан
4) постројења за топљење минералних
материја, укључујући и производњу
минералних влакана
- капацитета до 20 т на дан
5) постројења за производњу керамичких
производа печењем (плочице, санитарна
галантерија, кућни прибор од керамике и
порцелана и слично) као и производња
грађевинског материјала печењем (цреп,
цигла и слично)
- капацитета од 40 т до 75 т на дан
6) постројења за производњу асфалтних
мешавина укључујући мобилна
постројења
- капацитета преко 50 т на сат
4. Хемијска индустрија
1) обрада полупроизвода и производња
хемикалија
- сви пројекти који нису наведени под I.
2) самостална постројења за производњу,
прераду, формирање и паковање базних
органских и неорганских хемикалија,
вештачких ђубрива на бази фосфора,
азота и калијума (проста и сложена
хемијска ђубрива) производа за заштиту
биља, као и биоцида, фармацеутских и
козметичких производа, пластичних маса,
експлозива, боја и лакова, детерџената и
средстава за одржавање хигијене и
чишћење и др.
- сви пројекти који нису наведени под I.
3) постројења за производњу минералних
уља и мазива (дестилацијом,
рафинацијом или на други начин)
- сви пројекти
5. Прехрамбена индустрија
1) постројења за производњу, третман,
прераду или обраду производа из
- сировина животињског порекла (осим
млека) капацитета од 10 т до 75 т на дан
- сировина биљног порекла капацитета од
30 т до 300 т на дан
2) постројења за прераду, паковање и
конзервирање меса, поврћа и воћа
- капацитета преко 10 т на дан
3) постројења за производњу хране за
животиње осим мешаона сточне хране за
сопствене потребе
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- капацитета преко 5 т на дан
4) постројења за обраду, третман и
прераду млека
- капацитета од 5.000 литара до 200.000
литара на дан
5) постројења за захватање и прераду
подземних вода, пуњење и паковање
- сви пројекти
6) постројења за производњу пива
- капацитета преко 3.000.000 литара
годишње
7) постројења за производњу слада и
квасца
- капацитета преко 200 т годишње
8) постројења за производњу слаткиша или
сирупа
- капацитета преко 5.000 т годишње
9) постројења за производњу
- алкохолних пића капацитета преко 10.000
литара дневно
- безалкохолних пића капацитета преко
20.000 литара дневно
- сирћета капацитета преко 10.000 литара
дневно
10) постројења за клање животиња
- капацитета од 3 т до 50 т на дан
11) постројења за прераду рибе
- капацитета преко 1 т дневно
12) постројења за производњу рибљег
брашна или рибљег уља
- сви пројекти
13) постројења за производњу и прераду
скроба
- капацитета преко 100 т дневно
14) постројења за производњу или
рафинирање шећера коришћењем
шећерне репе или сировог шећера
- сви пројекти
15) млинови и сушаре
- капацитета преко 200 т дневно
16) хладњаче (без погона за прераду
сировине)
- капацитета преко 10 т расхладног флуида
у систему
17) производња меласе
- сви пројекти
6. Индустрија текстила, коже, дрвета и папира
1) постројења за производњу папира и
картона
- сви пројекти који нису наведени под I.
2) постројења за производњу производа од
целулозе (иверица, лесонит, медијапан и
шперплоча)
- сви пројекти
3) постројења за прераду, обраду и
оплемењивање дрвета
- сви пројекти
4) постројења за предтретман влакана,
тканина и папира (прање, бељење,
мерцеризација, штампање, хемијски
третман) или бојење влакана или тканина
- капацитета до 10 т на дан
5) постројења за штављење и обраду коже
- капацитета до 12 т на дан
7. Гумарска индустрија

СТРАНА 7

1) постројења за производњу и прераду
гуме и каучука
- сви пројекти
2) постројења за вулканизирање природног
или синтетичког каучука уз коришћење
сумпора или сумпорних једињења
- сви пројекти.
Члан 5.
Висина Накнаде из члана 3 алинеја 1
утврђује се на месечном нивоу према површини
простора, власника, односно закупца.
Висина накнаде из члана 3 алинеја 2.
утврђује се у износу од 0,4% оствареног годишњег
прихода од продаје сировине, полупроизвода и
производа у земљи и иностранству.
Остварени приход је износ који правно лице,
односно предузетник оствари од продаје сировине,
полу производа и производа у земљи и иностранству.
Правно лице односно предузетник
обвезник накнаде из члана 3. алинеја 2 дужан је да
најксаније до 31.01. текуће године пријави висину
оствареног
прихода
од
продаје
сировине,
полупроизвода и производа у претходној години
Одељењу надлежном за утврђивање и наплату
локалних јавних прихода.
Утврђивање и наплату накнаде, врши
Одељење за утврђивање и наплату локалних јавних
прихода то према Тарифи која је саставни део ове
Одлуке.
О регулисаној уплати накнаде, носиоцу
пројекта се издаје уверење, на сопствени захтев.
Члан 6.
Ако обавезник плаћа накнаде по више
основа, највиши износ накнаде коју тај обвезник плаћа
не може бити већи од о,4% оствареног прихода на
годишњем нивоу.
Члан 7.
Средства остварена наплатом Накнаде
уплаћују се на рачун прописан за заштиту и
унапређење животне средине, а користиће се преко
буџетског фонда, наменски за заштиту животне
средине.
Члан 8.
Накнаду утврђује и наплаћује надлежно
одељење Општинске управе које у складу са законом
врши утврђивање и наплату локалних јавних прихода,
на начин и у роковима који важе за наплату пореза на
добит предузећа односно пореза на доходак грађана.
Уколико обавезник из члана 3 ове Одлуке
изврши уплату Накнаде из члана 4 алинеја 1 у јануару
текуће године за претходну годину стиче право на
умањење накнаде за 10%.
Уколико обавезник из члана 3 ове Одлуке
изврши уплату Накнаде из члана 4 алинеја 2 у марту
текуће године за претходну годину стиче право на
умањење накнаде за 10%.
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У погледу плаћања Накнаде, за обрачун
камате за доцњу у плаћању, принудну наплату и
остало што није посебно прописно овом Одлуком,
сходно се примењују одредбе Закона којим се уређује
порески поступак.
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утврђивања и наплате локалних јавних прихода – у
делу утврђивања и наплате Накнаде; одељење
надлежно за послове заштите животне средине – у
делу реализације програма.
Члан15.

Члан 9.
Средства остварена у складу са одредбама
ове Одлуке користиће се наменски, преко буџетског
фонда за Програме и пројекте из области заштите
животне средине.
Програми (пројекти) обухватају: подстицајне,
превентивне и санационе програме и пројекте,
програме и пројекте праћења стања животне средине
(мониторинг), програме заштите и развоја заштићених
природних добара на територији општине Књажевац,
научноистраживачке програме и пројекте, образовне
активности и јачање свести о потреби заштите животне
средине, информисање и објављивање података о
стању и квалитету животне средине и трошкове
реализације програма.
Члан 10.
Програме и пројекте из члана 9. ове Одлуке за
сваку календарску годину доноси Општинско веће на
предлог одељења за општу управу и скупштинске
послове уз сагласност Председника општине.
За реализацију програма и пројеката из става
1. овог члана Председник Општинског већа или лице
које овласти , закључује уговор са корисником
средстава који нарочито садржи:
1) садржај програма односно пројекта,
2) међусобна права и обавезе уговорених
страна,
3) рокове за извршење уговорних обавеза,
4) износ средстава и начин плаћања,
5) надзор над извршењем уговорних обавеза.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у („Сл. листу општине Књажевац“), а
примењиваће се почев од 01.01.2010 године.

Број: 401- 1/2010-01
28.01.2010. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО
Дарко Живковић, ср
11
На основу члана 32. тачка 15. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број
129/2007), члана 36. Закона о јавном дугу (“Службени
гласник РС”, број 61/2005 и 107/2009 ) и члана 30.
тачка 16. Статута општине Књажевац (“Службени
лист општине Књажевац”, број 4/2009), Скупштина
општине Књажевац на седници одржаној 28.01.2010.
године, донела је
О Д Л У К У
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Члан 1.
Одобрава се задуживање општине Књажевац
код финансијских институција у земљи у износу до
30.000.000,00 динара ради финансирања капиталних
инвестиционих расхода у складу са Одлуком о буџету
општине Књажевац за 2010. годину.

Члан 11.

Члан 2.

Општинско веће, по потреби а најмање једном
годишње разматра извештај о коришћењу средстава
од Накнаде.

Капитални инвестициони расходи из члана 1.
ове Одлуке планирани су
Програмом уређивања
грађевинског земљишта општине Књажевац за 2010.
годину и односе се на:

Члан 12.
Надлежно одељење Општинске управе за
послове финансија дужно је да у годишњем
финансијском плану посебно искаже приходе од
Накнаде из ове Одлуке по основама као и да утврди
расходе по наменама.
Члан 13.
Висина накнаде утврђене овом Одлуком може
се мењати у току године а обавезно се усклађује
једном годишње у поступку утврђивања буџета за
наредну годину.
Члан 14.
О спровођењу ове Одлуке стараће се
одељење општинске управе надлежно за послове

1. Изградња улица и јавних површина у граду –
тачка II – 2.1 и 2.2 Програма
2. Изградња канализационе инфраструктуре тачка II - 4.1 и 4.2 Програма
3. Капитално одржавање и реконструкција улица,
локалних путева и градске расвете – тачка III –
1, 2.3, 4 и 5 Програма
4. Пројектно планирање - тачка IV Програма
5. Прибављање земљишта – тачка V Програма
Поред намене из претходног става, средства
кредита могу се користити и за друге капиталне
инвестиције у складу са потребама, а према Одлуци о
буџету општине Књажевац за 2010. годину.
Члан 3.
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Задуживање општине извршиће се на период
од 5 година, са грејс периодом од 1 године, код
финансијске институције која
нуди најповољније
услове задуживања.
Члан 4.
Овлашћује се Председник општине Књажевац
да, у циљу реализације задуживања, донесе одлуку о
покретању поступка јавне набавке услуге кредита.
Члан 5.
Овлашћује се Председник општине Књажевац
да закључи уговор о задуживању са најповољнијом
финансијском институцијом на основу извештаја
Комисије за јавне набавке и мишљења Министарства
финансија, Управе за јавни дуг, број 401-181/2010-001
од 26.01.2010. године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у “Службеном
листу општине
Књажевац”.
Број: 421-1/2010-01
28.01.2010. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО
Дарко Живковић, ср
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